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RESUMÉ 

Závěrečná práce se zabývá otázkami postavení personálního managementu 

v organizaci a zaměřuje se na motivaci pedagogických pracovníků. Čas, který ředitelka 

mateřské školy věnuje cílové skupině (dítě, rodič), by měla mít k dispozici i pro práci se 

zaměstnancem, k poznání jeho potřeb i v individuální práci, zaměřené na jeho profesionální 

rozvoj. Cílená a systematická personální činnost, neprávem stále opomíjená, by měla 

nastartovat.,systém celoživotního vzdělávání" pedagogických pracovníků, včetně promyšlené 

nabídky atraktivních a v praxi aplikovatelných programů dalšího vzdělávání. 
i/ ti*. ru C ? 

Práce přináší výsledky výzkumného šetření (anketa, dotazníkové šetření a připomínky 

k petici) a přidává návrh opatření ke zlepšení současné situace. Vychází z podmíněnosti 

motivačních faktorů, ovlivňujících etapy života člověka. Pouze v uceleném kontextu je možno 

posoudit, nakolik je, za současných podmínek, práce managementu mateřských škol 

motivující. 

SUMMARY 

Personal management in the pre-primary education is mainly focused on employees' 

selection and their evaluation. The aim of my thesis is to describe the status of human 

resources management performed by kindergarten's executives. The kindergarten's director 

should find the same time that she is dedicating to the main target group /a child, parents/ as 

well as for recognizing the needs of her employees and their subsequent motivation. Only 

pointed and systematical approach to human resources management, which is being wrongly 

neglected, can initiate „the system of lifelong education" of the pedagogical staff, including a 

coherent offer of attractive and practically efficient programs of further education. 

Pedagogical research - interviews and questionnaires - comes out of conditionality of 

the motivation factors which influence the different stages of human's life. What are the 

causes of the motivation fade-out and/or its absence? Integral part of my thesis is a research 

evaluation, which maps opinions and testimonials of students, pedagogical staff and 

executives. Attached are also kindergarten directors' comments including their job 

descriptions. Only this self-contained context allows to assess to which extent the work in the 

pre-primary education is motivating, under current circumstances, for all the directors and 

pedagogical staff. 
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KLÍČOVÁ SLOVA 

Personální management, motivace a stimulace, sebehodnocení, další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, anketa a dotazník, vnější podnět, komunikace, rozhovor, 

sebehodnocení," face to face." 
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Uvod 
Cílem teoretické části diplomové práce je odpovědět na otázku o vývoji motivace 

v závislosti na vzdělávání a výchově člověka a uspokojování jeho potřeb v systému 

celoživotního vzdělávání. Ve výzkumné části jsem se zaměřila na výběr různých vzorků a 

objektů zkoumání. V závěru práce předkládám opatření a návrhy, kde a za jakých 

podmínek se zdá být systém motivace pracovníků funkční. Výstupem bude návrh na nové ' 

zpracování diplomové práce „ Profil žákyně střední pedagogické školy s ohledem na ' 
! 

aktuální potřeby mateřských škoL " , 

Otázce personál managementu, v obecné rovině, se dnes věnuje mnoho českých ji 

zahraničních autorů a odborníků z teorie i praxe. Mnohé z metod a postupů je možné využít 

v praxi managementu mateřských škol. 

Zajímavým se zdá být text o motivaci a týmové práci, aktuální webová informace, 

„Realita versus moderní mýty" prezentovaný Řezníčkovou, která pod pojmem motivace 

managementu chápe většinou pozitivní myšlení, dobré emoce, přesvědčení, přátelské klima na 

pracovišti, seberealizaci, nadšení - tedy těžko prokazatelné a hodnotitelné vlastnosti. 

Dokonce i mistr manažerské teorie Peter Drucker ve své literatuře uvádí, že o motivaci 

vlastně nevíme nic. Jediné, co můžeme, je psát o ní knihy. 

A dále Řezníčková pokračuje konstatováním, že v praxi jsou nadprůměrné výkony 

dosahovány i bez jakékoliv pozitivní motivace, dokonce i pod zcela masivním tlakem. 

V normálním vztahu mezi vedoucím pracovníkem a pracovníkem není zapotřebí žádné zvláštní 

„motivace". Vedoucí pracovníci musejí vést realisticky, důsledně a tak, aby to vyhovovalo 

situaci. Ve skutečnosti mají ale tito pracovníci 

v praxi co do činění často také s „ ulejváky" a „ blokovací". Vůči takovým pracovníkům jsou 

vedoucí pracovníci, „infikovaní pozitivní motivací", často zcela bezmocní. 

Motivací může být vzbuzen zájem k lepšímu zvládání úkolu, ale vůli k provedení musí 

přinést samotný pracovník. Utváření vůle jednotlivce se vymyká oblasti řízení ze strany 

vedoucího pracovníka. 

„ Potřebujeme renesanci vedení. Tím není míněno vedení ve vojenském stylu, ale jasné 

ujednání pevných pravidel a cílů, které vedoucí pracovník se svými pracovníky dohodne 

a později také kontroluje. Na nejrůznějších poradách se často lidé jen vyhýbají práci a jasné 



Jf O A/'H /''Z 

zodpovědnosti."{Švýcarský poradce v oblasti managementu. F. Malik, je toho názoru [2], že 
I 

týmová práce je v současné době masivně přeceňována. f 

„ Bylo by ale zcela chybné hájit nyní opačnou filozofii vůči zdánlivě čisté nauce 

o týmové práci," říká Malik. Setkání jsou prý naprosto vhodná, pokud existuje požadavek 

a nutnost výměny vědomostí a informací. Nemělo by se zapomínat také na to, že ne všichni 

odborně kompetentní pracovníci chtějí a umějí pracovat v týmu - což ovšem v žádném 

případě neubírá nic na k\'alitě jejich pracovních výsledků. 

„Jen týmová práce vede k úspěchům." Toto pravidlo bylo v personalistice dlouhou 

dobu alfou a omegou. Ale o této formě práce se množí pochybnosti. Německý časopis Capital 

dokonce vyhlásil „konec mýtil". Prý se jednoduše jedná o filozofii řízení ze sedmdesátých let 

založenou na mottu „ všichni jsme si rovni" a nyní prý působí také jako zabiják motivace.' 

Personální management se během mého bakalářského studia stal natolik zajímavým 

oborem, že bych jej chtěla zvládnout daleko hlouběji než daný časový limit stačí. Poznání 

sama sebe je předpokladem úspěšného personálního vedení, přiměřené sebeprojekce pro 

určení reálných životních a pracovních cílů. Selťmanagement a sebevýchova je předstupněm 

ke správnému odhadu druhých lidí, napomáhá úspěchu v jednání. 

Oblast personálního řízení managementu škol, zejména oblast mateřských škol, jsou 

co do důležitosti na samém konci žebříčku povinností ředitelů. Oblast řízení lidských zdrojů 

se nachází na pozici stagnace, kariérní systém pedagogických pracovníků se zdá být 

nefunkční, neexistuje jasná ani ucelená koncepce pro vzdělávání ředitelů škol ani další 

systémové vzdělávání pedagogických pracovníků. 

1 Leuze K. Zwischen Mythos und Mikropolitik: Soziale Kompetenz in der Wissensarbeit. Körber Stiftung 2. 
Studienpreis 2004, www.stiftung.koerber.de 
Malik F. Managing, Performing, Living. 12th ed. DVA, München, Stuttgart 2000. 
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1. Teoretická část 

1.1. Základní principy motivace 

Otázkou motivace se v současné době zabývá velmi široký okruh odborníků, výběr 

titulů je inspirativní. Mě osobně zaujala publikace českého odborníka, RNDr. Jiřího 

Plamínka.CSc., jehož teoretická východiska vycházejí vždy z praxe, což je pro práci 

managementu mateřských škol velmi podstatnou podmínkou, mnohé další teorie jsou velmi 

lákavé, avšak v praxi často jen obtížně aplikovatelné. / 
j frtfa 

Motivace často pomáhá tam, kde selhávají direktivní styl řízení, autoritativní výchova, , 

psychický nátlak, fyzické násilí a manipulativní techniky. Motivovat znamená nejen brát, ale ( 

hlavně dávat. Sám o sobě fakt, že je někdo k něčemu motivován, je souhrnem tří faktorů, 

které o jeho motivaci rozhodují: 

• Osobnost člověka 
• Podmínky, v nichž žije 

• Aktuální situace, v níž se právě nachází 

1.1.1. Stimulace a motivace 

V manažerské praxi se s pojmy stimulace a motivace nakládá velmi volně. Je však 

důležité uvědomit si, že kladný vztah k nějakému úkolu vzniká buď proto, že splnění je 

spojeno se ziskem zvenku přicházejících hodnot, například finanční odměny, nebo proto, že 

jeho splnění je v souladu s vnitřním vyladěním člověka. Úloha je tedy splněna buď pod 

vlivem vnějších podnětů (stimulů), nebo pod vlivem vnitřních pohnutek (motivů), přičemž 

oba mohou působit společně. 

Pokud je pedagog něco ochoten vykonat pomocí vnějších podnětů (stimulů), např. 

obecná kompenzace nepohodlí spojená s výkonem jinou atraktivní hodnotou, pak ředitel 

školy očekává, že práce bude probíhat. Nevýhodou stimulace je, že funguje jen po dobu 

působení stimulů. 

Motivace je nositelkou obrovské výhody. Pokud manažer školy zná dobře své 

pedagogy, dokáže odhalit to, co je baví a zajímá, nepotřebuje příliv vnějších podnětů. 

Působit motivací však není jednoduchá cesta, je třeba hodně vědět, jak o člověku, kterého 

chce motivovat, tak i o procesu motivace samotné. 
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1.1.2. Zlaté pravidlo motivace 

Důležitá je forma zadání úkolu, dále jaká vedoucí pracovník volí slova, tón řeči, ale 

i řeč těla je výmluvným znakem prozrazujícím váhu pronesených slov. Pozitivní je vyladění 

motivujícího vůči zadávaným úkolům a lidem, kteří ji mají vykonávat. 

Pravidlo č. 1: Nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem. 

1.1.3. Pravidlo motivační kotvy 

Teorie vychází z díla D. Mc Gregora (The Human Side of Enterprise, 1969). Zde lidé 

fungují podle „teorie X" a práci považují za nutné zlo, anebo podle „teorie Y", kde je práce 

v zásadě lidskou potřebou. Má snadné rozuzlení, některá práce konkrétní lidi baví, jiná ne. 

Problémy v praxi vznikají zejména tehdy, pokud pedagog nenajde ve své práci nic, co by jej 

alespoň trochu zajímalo. Při plánování práce by měl vedoucí pracovník myslet na to, aby 

alespoň část jejího celkového objemu přinášela oslovenému pedagogovi radost. 

Pravidlo č. 2 : Lidé musejí být spokojeni alespoň s něčím. 

Kotva představuje to, co při práci baví, co přivádí k výkonu. Zejména u lidí, kteří 

nemají základní existenční problémy, je tato kotva nutnou podmínkou kvalit jejich výkonu. 

1.1.4. Pravidlo diferencovaných podnětů 

My všichni míváme tendenci zpočátku ve své praxi působit na své okolí tím, co působí 

na nás. Podléháme představě, že když něco motivuje nás samotné, bude stejné motivovat 

i ostatní. Tak by tomu bylo za předpokladu, že jsme všichni v pedagogickém procesu stejní. 

Praxe ukazuje, že každý z nás je citlivý na jiný podnět. 

Pravidlo č. 3 : Jiní lidé mohou být citliví na jiné podněty než vy. 

Na úrovni znalostí je vše v podstatě jasné, a snad právě proto nastávají potíže, když se 

mají znalosti projevit v praxi jako dovednosti nebo dokonce návyky^ Toto pravidlo je třeba 

racionálně přijmout rozumem i jako racionálně založený fakt, aby nám skutečně začalo 

pomáhat v každodenní komunikaci s kolegy na pracovišti. 
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1.1.5. Pravidlo dvojí cesty 

Reakce lidí na podněty se pohybují v široké škále od velmi příjemných až po velmi 

nepříjemné. Nejméně se v chování projevují pocity neutrální, nacházející se ve středu škály, 

čím dál od středu, tím je reakce na podnět výraznější. Apetence, je v podstatě reakce na 

podnět, který nás silně přitahuje a vyvolává v nás příjemné pocity. Naproti tomu averze je 

vztah, kdy podněty člověka odpuzují a generují v něm nepříjemné pocity. 

Přirozenost apetence i averze se prolíná vývojem člověka a promítá se do motivační 

praxe v podobě odměny a trestu. 

Pravidlo č. 4: Obava z nepříjemného může motivovat stejně jako touha po příjemném. 

Mezi lidskými potřebami, jak uváděl Frederic Herzberg, jsou takové, jejichž 

nenaplnění může způsobit v zásadě jenom nespokojenost. U některých osob, kdy v praxi 

jejich požadavky stále gradují, je nutné stanovení určité dynamické rovnováhy mezi opatrným 

nabízením hodnot a zpochybňováním jistot jediným funkčním modelem motivace, který může 

obstát v reálné praxi. 

1.1.6. Pravidlo snadnějších alternativ 

Motivace jako výsledek manažerského úsilí se projevuje skutečností, harmonií zájmů 

jednotlivců a potřeb příslušné školy. Poměrně často se stává, že lidé nedělají to, co se od nich 

očekává spíše proto, že jim úkol nebyl řádně objasněn, než aby cítili jen odpor nebo 

lhostejnost. Orientují se poskytováním relevantních informací zaměstnancům. Pokud i přesto 

dochází k nespokojenosti, v organizaci se zvyšuje fluktuace, je třeba úprav a zásahů do cílů a 

úprava jejich definice tak, aby cíle obsahovaly i příznivé, motivující podněty pro 

zaměstnance. Pokud je motivace nefunkční, je to důvodem k dalšímu a pečlivějšímu 

zamyšlení nad jednotlivými kroky a následně k úvaze, zda řešený problém není složitější, 

např. nedostatek individuálních schopností či konfliktní osobnost člověka. 

Pravidlo č. 5 : Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit. 

Existuje celá řada alternativ, stimulace, orientace lidí v povaze a smyslu jejich práce 

a následná redefinice strategických cílů organizace a z nich vyplývajících úloh a úkolů pro 

lidi. 
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1.1.7. Zaměření na člověka 

Motivace a manipulace mají mezi sebou jen velmi malý prostor, který je v té které 

chvíli snadné přehlédnout. Přesto jsou mezi nimi diametrální rozdíly. Zatímco motivace dává 

do souladu zájmy člověka a zájmy jeho okolí, manipulace preferuje zájmy okolí a zájem 

objektu manipulace obchází. Na manipulaci jsou lidé citliví všude na světě a lidský přístup 

dokáže obvykle více než nacvičená motivační technika. Chce-li ředitel své lidi na pracovišti 

motivovat a vyhnout se při tom manipulaci, nesmí zapomenout na klíčovou podmínku 

úspěchu: nemyslet na sebe, ale na člověka, kterého chce ovlivnit. 

Pravidlo č. 6: Při motivaci myslete na druhého, ne na sebe. 

Jestliže na sebe nedokáže zapomenout, je lepší přikazovat než motivovat. Akceptace 

druhého je podmínkou věrohodnosti. Jde o conditio sine qua non, nezbytnou podmínku. 

1.1.8. Struktura motivačního pole 

Pro účely praktického managementu a řešení standardních komunikačních situací lze 

za motivační pole konkrétního člověka považovat tři významné složky, které se stále mění 

a vzájemně ovlivňují. Jsou jimi motivační založení, motivační poloha a motivační naladění. 

Motivační založení souvisí s osobností. Jde o osobní vlastnost, pravděpodobně 

geneticky upravenou a v průběhu života se jen velmi málo mění. Tvoří základ motivačního 

pole a spojuje obě zbývající složky v jeden celek. Dominuje v případě zátěžové, stresující 

situaci člověka. Vyžaduje určitý vzorec chování, který jsme se dosud nestačili naučit. 

Motivační poloha souvisí s reálnými podmínkami našeho života. Jde o naučenou 

složku, kterou jsme si osvojili jako reakci na opakující se podmínky. 

Motivační naladění je „předpovědí" počasí. Je proměnlivé v závislosti na měnících se 

podmínkách života a je dobře pozorovatelné. Jde o okamžitou reakci na podněty. 

Pravidlo č. 7: Aktuální motivy jsou souhrou vlivu osobnosti, prostředí a situace. 

1.2. Vliv osobnosti 

Otázkou motivace v organizaci jsem se začala hlouběji zabývat až při nástupu do 

ředitelské funkce a postupně jsem začala chápat její smysl. Troufám si říci, že teprve jejím 
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převedením do praxe a aplikací ve známém prostředí se startuje pro vedoucího pracovníka 

nejnáročnější proces. 

Pyramida vitality je jedním z pilířů teorie vitality. Můžeme si představit zdravý 

fungující ekosystém v přírodě stejně jako úspěšný management organizace. Zájmem 

společnosti je budovat svou vitalitu od užitečnosti (co budeme dělat, pro koho a proč) přes 

efektivitu (jaký nástroj k tomu zvolíme) a stabilitu (jak budeme reagovat na změnu podmínek) 

k dynamice (jak budeme změny sami vyvolávat a řídit). 

. 2.1. Čtyři motivační typy lidí 

V této kapitole vysvětlím strukturu základních lidských motivačních typů. 

První skupinou jsou objevovatelé, dynamičtí a zaměření na užitečnost. V chování 

jsou to lidé často nezávislí a samostatní. Charakteristickým znakem je zdolávání překážek 

a přijímání výzev. Povahou bývají neklidní, netrpěliví, toužící po informacích a upřímně 

nesnášejí být omezováni a někým řízeni. Tento způsob života může vést k vyčerpanosti 

a ohrožení zdraví člověka. Na druhé straně jsou to lidé, schopní dosahovat úspěchů 

v kreativní práci, protože nejsou týmové povahy a nevylučují se s jistou mírou podivínství. 

Velmi si váží své svobody, volnosti v rámci určitých omezení, včetně omezení daných 

svobodou jiných lidí. Nejsou výřeční, ale dokážou se i ozvat, využívají výrazné řeči těla. 

Jejich argumentace je zaměřena na věc, člověk bývá prostředkem sloužícím k prosazení věci. 

Usměrňovatelé jsou kombinací dynamických preferencí a zaměření na efektivitu. 

Přitahuje je možnost mít vliv na jiné lidi. Usilují o maximální volnost pro sebe. Vnímají velmi 

citlivě hierarchii v uspořádání společnosti, kde většina je určena k ovládání, a kde s menšinou 

je třeba počítat. Uznávají jen nevelký počet lidí, respektují je jako zajímavé soupeře či 

partnery. Na počátku vztahu si kolegy testují a napadají je, vyčkávají. Sami jsou však středem 

pozornosti, jsou velmi vnímaví k tomu, co je a co není vhodné. Dobře prodávají myšlenky a 

dokážou přesvědčit jiné, stávají se vůdci velkých skupin. Mezilidské vztahy pojímají jako boj, 

rádi a nadšeně soutěží. Usměrňovatelé mají tendenci objevovatele zesměšňovat, s jinými 

usměrňovateli si rozumí. 

Slaďovatelé jsou spojením stability a efektivity. Vše se točí kolem lidí, kolem jejich 

vztahů, pocitového světa a spokojenosti. Není tak důležité, kdo je výše a kdo níže, spíše je 

zajímá, jak to vypadá v ploše - kdo s kým, proč a jak. Jsou velmi výmluvní. Rádi se ptají, 

mají ve zvyku odpověď vyslechnout, pochopí názor i kolegy, i když se s ním vnitřně 

neztotožňují. Mají vysoce vyvinutou empatii, jsou oporou sociální struktury organizace. Snaží 

se, aby prostředí, kde žijí a pracují, bylo dokonalé - příjemné, lidské a chápající; očekávají, že 
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se jim jejich chování vrátí, ale bývají často zklamaní, protože okolí tvoří i jiné motivační typy 

lidí. 

Zpřesňovaíelé jsou kombinací zaměření na užitečnost a stabilitu. Bývají spolehliví, 

pečliví, přísní na sebe i na své okolí. Mají rádi dobrou organizaci práce, pořádek ve svých 

věcech a na svém pracovišti, vyžadují jasná zadání a ta precizně plní. Důležité jsou pro ně 

normy a pravidla. Chovají se korektně. Obvykle je zajímají čísla - tu přesná hodina příchodu 

či procento úspěšnosti. Cílem jejich komunikace je vyjasnit si situaci, získat nebo ověřit data. 

Vystupují racionálně a působí dojmem absence emocí. Oni je však mají, jen je pečlivě 

skrývají, což bývá někdy nebezpečné. Jsou vyhlášeni svým suchým humorem, kterému někdy 

rozumí jen oni sami. Jsou loajální ke svým zaměstnavatelům, vidí v nich formální autoritu. 

V závěru připomínám, že všechny popisy motivačních typů se týkají vyhraněných 

osobností a situací a kde se nepřekrývají osobnostní rysy s naučenými vzorci chování. Reální 

lidé většinou nebývají tak vyhranění. 

1.3. Motivace ve školství 

Motivace ve školství se velmi podrobně věnuje doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. Ve 

své knize Marketingové řízení ve školství prezentuje otázku motivace jako věčný problém 

vedoucích pracovníků škol najít univerzální způsob, kterým by přiměli své spolupracovníky 

vykonávat činnosti naplňující poslání a cíle organizace aktivně, samostatně a efektivně. 

Současná doba je, spíš než s motivací, spojena se stále se zvyšující náročností práce pedagogů 

a ředitelů škol a v souvislosti pak s opačnými případy „vyhoření" učitele. Uvádí odkaz na 

teorii Handyho, který definuje pět základních předpokladů pro motivaci pedagogických 

pracovníků. Racionálně - ekonomické předpoklady vycházejí z představy, že lidé jsou 

v podstatě pasivní a ovlivnitelní především ekonomickými podněty. Sociální předpoklady 

vycházejí z představy, že lidé jsou především sociální stvoření, hledající svou identitu a smysl 

především v sociálních nikoli v pracovních vztazích. Potřeba seberealizace vychází 

z hypotézy, že jedním z hlavních motivačních faktorů je možnost seberealizace učitele. Ten je 

dospělým jedincem, který je schopen sladit své osobní cíle s cíli školy. Komplexní motivační 

předpoklady vycházejí z předpokladu, že lidé jsou různí a liší se mimo jiné i v motivech 

svého jednání. Každý z nás může mít řadu odlišných motivů pro svůj osobní rozvoj, pro 

zlepšení své práce, pro větší aktivitu ve prospěch nepedagogických aktivit, které je třeba 

v každé škole ve větší či menší míře zabezpečit. Psychologické předpoklady vycházejí 

z rozdílných osobnostních charakteristik každého z nás. Každý z nás má jiné potřeby, zájmy, 
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schopnosti, temperament, nadání, sklony atd. Tyto osobní vlastnosti jsou spojeny určitými 

vztahy a změny v nich mají za následek i změny v chování a motivaci každého jedince. 

Většina motivačních teorií byla vyvinuta po 2. světové válce z důvodu zvyšující se 

potřeby nalezení optimálních motivačních nástrojů pro potřeby průmyslu a obchodu. Mezi 

nejznámější určitě patří Maslowova hierarchie potřeb, McGregorova teorie X a teorie Y, 

o kterých se zmiňuji ve své práci (kapitola 1.1.3.), Herzbergova dvoufaktorová teorie, teorie 

očekávání atd. 

4. Vnitřní komunikace 

Rozhodující faktor úspěšnosti práce řídícího pracovníka spočívá ve schopnosti 

efektivní komunikace, a to jak na individuální úrovni, tak i ve schopnosti oslovit a efektivně 

komunikovat se skupinou spolupracovníků. Pokud chce být vedoucí pracovník sám 

motivován, podpořen svými spolupracovníky, musí mimo jiné prokázat schopnosti 

a dovednosti pracovat s lidmi a sám je úspěšně motivovat. 

Zmíním se zde také o nejčastějších chybách, kterých se ředitelé v komunikaci 

dopouštějí a snižují tak efektivitu řídícího procesu. Při nárůstu počtu žáků či zvětšení školy 

dochází k izolaci, ubývá přímé komunikace a vzájemných kontaktů s vedením školy a kolegy. 

Chybí jasně definované cíle komunikace a zpětná vazba. Platí totiž, čím je zpětná vazba 

rychlejší, tím je efektivnější. Problémy vznikají i v okamžiku, kdy nejsou jasně definovány 

odpovědnosti a ve chvíli, kdy je vedení ochotné naslouchat pouze tomu, co chce slyšet. 

Pokud vedoucí pracovník utíká před řešením problémů podle zásady, že problém 

časem vyšumí, staví se neochotně k řešení konfliktní situace, utíká tak před vlastní 

odpovědností a alibismem. Postupně ztrácí autoritu, dochází k prohlubování problému, což 

nakonec může vést k rozkladu vnitřních hodnot. 

Dostupnost internetu a přeceňování nových technologií jako náhražky komunikace 

face to face, e-mailových komunikací uvnitř školy nevede k vzájemnému ovlivňování dalšího 

jednání a činností příjemce. Nedostatky v osobních schopnostech a dovednostech verbální a 

neverbální komunikace, slova spolu s mimikou, gesty, pohyby, postojem či odstupem od 

druhé osoby vypovídají o řediteli více než je ochoten přiznat. Nedostatky v odborných, 

lidských a sociálně psychologických znalostech a dovednostech jej staví do role mimo dění 

v organizaci. 
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5. Sebehodnocení 

Sebehodnocení zaměstnanců Jany Vítkové v odborné publikaci Řízení 

škol vypovídá o vlastním využití motivace v řídící práci ředitele školy. Tato jej vidí jako 

proces plánovitý, systematický a komplexní. 

Vzhledem k tomu, že se dotýká ega každého zaměstnance, je nutné důsledné 

respektování některých zásad managementu změny, aby byly eliminovány projevy odporu 

a změna byla úspěšně provedena. Nedomnívám se, že všichni začnou s hodnocením sebe 

sama, protože lidé budou postaveni před novou situaci, budou se cítit touto situací i ohroženi, 

a některým bude činit problém sebehodnocení provádět. V tomto procesu je základní 

podmínkou atmosféra důvěry. 

Důležitou fází je vysvětlování, zdůvodňování, jako snaha o zvyšování kvality školy, 

shromažďování podkladů pro evaluaci školy, zájem o další profesní rozvoj zaměstnanců či 

zpětnou vazbu. Podmínkou úspěšného průběhu jsou jasná kriteria „Co", „Kdy"a „Jak". 

Sebehodnocení je stále se měnící proces, musí se s ním kontinuálně pracovat. 

Každý hodnocený zaměstnanec musí vidět, že se sjeho informacemi dále pracuje, že 

se nemusí bát vyjádřit svůj názor a že jeho názor manažera opravdu zajímá. Sebehodnocení 

může mít formu volné výpovědi na zadané otevřené otázky nebo formu předem daných 

kritérií hodnocení, jejichž úroveň se posuzuje pomocí hodnotící škály. Podle okruhů může 

probíhat i motivačně hodnotící rozhovor mezi ředitelem a pedagogem. 

Jako příklad hodnotícího formuláře z English College, volně přeloženého Davidem 

Hradeckým předkládá k posouzení, co lze pro svou práci využít: 

•S pracovní úkoly a kompetence - zda jsou v souladu s popisem práce, co chybí či 

přebývá, činnosti, které nemá v popisu práce, ale přesto je vykonává; může sloužit 

jako podklad pro aktualizaci náplně práce zaměstnance 

S dosavadní cíle - zda byly dosavadní cíle správně stanoveny a zda vyskytly se 

překážky při jejich plnění - nejlépe formou rozhovoru hodnotitele a hodnoceného 

S silné stránky a slabé stránky zaměstnance - největší úspěchy/neúspěchy, jejich příčiny, 

co vás z vaší práce baví/nebaví a proč, co se podařilo a co nikoli, zdůvodnění 

S vzdělávání a samostudium - oblasti, ve kterých se chce dále vzdělávat, plánovaný 

kariérní postup 

•S plánované cíle - jaké si zaměstnanec klade cíle pro další období hodnocení a co 

potřebuje k jejich realizaci 
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S podmínky pro práci - existují obtíže při vykonávání pracovního procesu, jak by se 

daly eliminovat, co by usnadnilo práci 

S jaké jsou silné a slabé stránky školy - návrh na zlepšení kvality školy, jak mohu 

přispět já, kde jsou možnosti nápravy a kdo by je mohl uskutečnit 

^ jiná sdělení, která považujete za důležitá 
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2. Výzkumná část 

i 
Cílem výzkumné části, jak uvádím v RESUME, je porovnání výsledků výzkumu s 

hypotézami,,analýza ankety a dotazníku s připomínkami petice a návrh na řešení zjištěných 

nedostatků. V závěru práce se pokusím ukázat, že v praxi existují instituce a organizace, kde 

motivace působí jako pozitivní síla vedoucí ke zvyšování úrovně pedagogické práce 

v mateřské škole. 

Bez zajímavosti není i následný pohled na polský systém dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Tam si sice učitelé platí své další vzdělávání sami, ale po 

absolvování určitého stupně získávají automaticky vyšší nárokové ohodnocení. Naopak 

situace našich učitelů je demotivující, dosud neexistuje funkční kariérní řád. 

V empirickém výzkumu jsem zvolila, s ohledem na hypotézy a koncepce své 

diplomové práce, metodu dotazníkového a anketního šetření. Petice, která se jako výzkumná 

metoda dosud neuvádí, ale s rostoucím vlivem komunikačních technologií si své místo určitě 

najde, se pro mne stala zdrojem faktických připomínek managementu mateřských škol. 

Anketu si dovoluji přiřadit jako nadstandardní výzkumný úkol. Ukazuje se totiž, že jde 

o problém aktuální, mimořádně důležitý, a pokud jej obejdeme pouhopouhým konstatováním, 

může se v horizontu několika málo let stát příčinou snižování odborné úrovně práce pedagogů 

v mateřských školách. Vidím a doporučuji tento „pilotní výzkum" - anketu, předložit jako 

aktuální téma k dalšímu zpracování. 

V závěru se opět vracím k motivaci v pedagogickém procesu, jako o důležité práci 

personál managementu v motivování do kariérního systému celoživotního vzdělávání. 

Z těchto myšlenek jsem vycházela dále při formulování výzkumného problému. 

2.1. Výzkumný problém 

Odráží se potřeba zásadních inovací systému vzdělávání(středoškolské studium, 

vysokoškolské, DVPP..jv motivaci a vzdělávání absolventek „středních pedagogických škol" 

a následně i v praxi pedagogických pracovníků mateřských škol? 

Při hledání odpovídajících hypotéz jsem vycházela ze zadání diplomové práce, z teorie 

prostudovaných literárních a komunikačních pramenů a v neposlední řadě z reálné možnosti 

implementace navrženého do praxe. 
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STÁNO VENÍ HYPOTÉZ 

A*u 

1. Studentky středních pedagogických škol po ukončení studia nenastup ují do 

mateřských škol. 

Metoda výzkumu: anketa 

2. Existuje skupina pedagogických pracovníků v mateřských školách, kteří nejsou 

spokojeni s nabídkami institucí a organizací v systému celoživotního vzdělávání. 

Metoda výzkumu: dotazníky a připomínky RMŠ k petici 

3. Motivování pedagogických pracovníků vede ke zvyšování kvality vzdělávacího 

prostředí v mateřské škole 

Anketa se uskutečnila na podzim roku 2007 v časovém horizontu 4 týdnů na 

třech místech Prahy a Středočeského kraje. Probíhala formou osobního rozhovoru 

respondentky s tazatelem a za přítomnosti zapisovatelky. Jako technická podpora pro 

možnost zpětné kontroly rozhovoru byl použit digitální záznamník Aiwa, model No. 

TP-M700. Rozhovory se konaly mimo prostory škol, zejména z důvodu zachování 

autentičnosti a bezprostředního vedení hovoru zachovat sdělené informace pouze pro 

výzkumné potřeby naší ankety. Bylo osloveno 163 respondentek, ochotných 

spolupracovat bylo 145 respondentek, „návratnost" je 88,9%, což je velmi dobrý 

Metoda výzkumu: dotazníky a připomínky ŘMŠ k petici / 

2.2. Metodika výzkumu 

2.2.1 Anketa 
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výsledek. Tazatelka využila všech svých komunikačních dovedností, které si osvojila 

bakalářským studiem na CŠM PFUK v Praze. Cílem výzkumu je potvrdit hypotézu 

1 .Studentky středních pedagogických škol po ukončení studia nenastupují do mateřských škol. 

Výzkumné nástroje: 

• Tabulka pro zapisovatele Příloha 

• Vzor anketních otázek 

Ročník studia? 

Zvolila jste si studium na této škole sama? 

Víte, co znamenají zkratky RVVP a ŠVP? Můžete je „vysvětlit?" 

Objasněte, prosím, význam slov „portfolio a kompetence?" 

Můžete své teoretické znalosti použít v rámci pedagogické praxe v mateřské 

škole? 

Měla jste již možnost navštívit předškolní zařízení 

Nastoupíte po maturitě jako učitelka do mateřské školy? 

Pokud ne, můžete uvést důvod? 

Připomínky 

Tabulka 1 - Seznam anketních otázek 

/ 
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A. Zpracování dat a interpretace výsledků 

I. ROČNÍK - 24 RESPONDENTEK 

ročník I. 1/1 1/2 1/3 

číslo otázky ANO NE ANO NE ANO NE 

1. 6 0 8 0 9 1 

2. 1 5 2 6 1 9 

3. 0 6 0 8 0 10 

4. 6 0 8 0 10 0 

5. 2 4 1 7 0 10 

6. 6 0 8 0 9 1 

7. X X X X X VŠ 

připomínky 

Tabulka 2 - Anketa v I. ročníku studia 

Komentář: 

Z celkového počtu 24 respondentek se pro studium na střední pedagogické škole 

rozhodlo 95,8% dotázaných, což odpovídá skutečnosti, že mají velkou míru motivace i 

odhodlání nastoupit do mateřských škol jako pedagogické pracovnice. Pouze jedna 

respondentka uvedla, že bude volit jiný obor studia, neboť již v současnosti se věnuje psaní 

krátkých literárních textů a básní a ráda by pokračovala studiem na fakultě. Odborné znalosti 

odpovídají délce studia, předpokládám, že s těmito odbornými termíny se v 1. ročníku 

obvykle nesetkávají. Respondentky nastoupily na školu v září roku 2007, a proto ještě nemají 

zkušenosti s praxemi. Nebyla zaznamenána ani jedna připomínka. 
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III. ROČNÍK-43 RESPONDENTEK 

ročník II. 2/1 2/2 2/3 

číslo otázky ANO NE ANO NE ANO NE 

1. 12 0 8 0 15 0 

2. 3 9 3 5 2 13 

3. 1 11 2 6 3 12 

4. 2 10 3 5 4 11 

5. 12 0 8 0 15 0 

6. 3 9 2 6 1 14 

7. X VŠ X VŠ X v s 

připomínky X 

nezájem, 
zlobivé děti X 

velké počty 
dětí, zlobí X 

nervy, 
náročné 

Tabulka 3 - Anketa v II. ročníku studia 

Komentář: 

Z celkového počtu 35 respondentek II. ročníku se samostatně ke studiu rozhodlo všech 

35 respondentek. Co je však alarmující, že z celkového počtu 100% respondentek ztratilo 

zájem o práci pedagoga v mateřské škole 82,9% všech dotázaných. Pouze 17,1% všech 

dotazovaných respondentek je ochotna nastoupit do mateřských škol po končení studia. 

Příčina ztráty motivace o „obor" se zdá být spojena s počínajícími praxemi v mateřských 

školách, kdy se žákyně setkávají s realitou preprimárního školství - vysokými počty dětí ve 

třídách, většinou za asistence pouze jednoho pedagogického pracovníka, volná výchova 

v rodinách, psychicky velice náročná a odpovědná práce, a jako další připomínku ještě 

respondentky uvedly, že si nevěří, že by děti samy zvládly, a že bojí se o jejich bezpečnost. 

Odborné znalosti odpovídají délce studia. 
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III . R O Č N Í K - 4 3 RESPONDENTEK 

ročník III. 3/1 3/2 3/3 

číslo otázky ANO NE ANO NE ANO NE 

1. 16 0 13 0 14 0 

2. 6 10 10 3 12 2 

3. 13 3 9 4 7 7 

4. 6 10 4 9 5 9 

5. 16 0 13 0 14 0 

6. 2 14 1 12 1 13 

7. X VŠ X VŠ 1 VŠ 

připomínky X nízký plat X 

nic mě 
neláká, nízký 
plat, nervy, 

moc dětí X 

málo peněz, 
moc 

odpovědnosti 

Tabulka 4 - Anketa ve III. ročníku studia 

Komentář: 

Z výzkumu ve III. ročníku studia a dotazováním 43 respondentek jsem došla k názoru, 

že přesto že se pro studium střední školy rozhodlo 100% dotazovaných, a všechny oslovené 

respondentky měly v I. ročníku eminentní zájem nastoupit jako pedagogický pracovník do 

mateřské školy, pouze 9,3% do praxe nástup plánuje. Z celkového počtu respondentek jich 

90,7% uvádí jako důvod ztráty motivace pro práci v mateřské škole, pokračují v dalším 

studiu. Poprvé se objevuje připomínka spojená s finančním ohodnocením pedagogické práce, 

odměna za práci se zdá být nízká s ohledem na životní náklady. Chtějí investovat prostředky 

do bydlení, potřebují záruky peněžních ústavů - na tak nízký plat nemají šanci získat 

hypotéku./Jako další připomínky uváděly velké nervové vypětí, absolutní ztráta jakéhokoli 

soukromí (použití toalety, čas na klidný oběd, čaj v podstatě neexistuje), stálá 100% 

pozornost, samostatná práce s dětmi je příliš neoslovuje, nemají dostatečné znalosti z oblasti 

speciální pedagogiky ( 'poruchy pozornosti, logopedické anomálie - opožděný vývoj řeči, 

aspergův syndrom, selektivní mutizmus...) dětem jednoduše nerozumí. Ostatní odpovědi 

vypovídají o různém přístupu respondentek ke studiu, o nestejné úrovni poskytovaných 

informací v rámci studia.Toto však neuvádějí jako důvod pro ztrátu motivace pracovat 

v mateřské škole. 
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I V . ROČNÍK - 43 RESPONDENTEK 

ročník IV. 4/1 4/2 4/3 

číslo otázky ANO NE ANO NE ANO NE 

1. 16 0 10 0 17 0 

2. 12 4 8 2 14 3 

3. 13 3 9 1 16 1 

4. 9 5 6 4 9 8 

5. 16 0 10 0 17 0 

6. 2 14 0 10 0 17 

7. X VŠ X VŠ X VŠ 

připomínky X 

nezábavná 
práce, peníze X 

moc náročné, 
finance X 

moc dětí, 
nízké platy 

Tabulka 5 - Anketa ve IV. ročníku studia 

Komentář: 

Z celkového počtu 43 respondentek IV. ročníku se jich 100% rozhodlo samostatně pro 

studium na této škole, nepřekvapila mě ani ztráta motivace pracovat v mateřské škole pro 

95,3%. Tyto respondentky budou podávat přihlášky na vysoké školy a v případě nepřijetí se 

budou orientovat na hledání zaměstnání mimo obor. Zaznamenala jsem připomínku M.Š., 

která hovoří za všechno, cituji:" Vždyť když budu dělat ópérku, na hodinu dostanu 250 - 300 

Kč a mám na starosti jenom jedno dítě a prázdnou hlavu!" Respondentky nemají zájem ani ^ 

prázdniny. Připomínky k otázce finanční stojí na prvním místě, následuje obava z velkých 

počtů dětí, náročnost příprav, plánování, hodnocení se zdá být spíš demotivujícím faktorem 

pro respondentky, protože prý ani není reálné individuálně pracovat s dětmi. Rozdíl mezi 

„nástupním platem a platem pracujícího důchodce" se jim zdá být pod úroveň, další 

vzdělávání za těchto podmínek neodpovídá motivaci celoživotního vzdělávání. Mají jiný 

pohled na budoucnost, chtějí „víc žít" a nejen „dřít" a ještě za takovýchto podmínek. 

Podstatným důvodem je také 100% feminizace mateřských škol a s tím spojený problém 

hledání si životního partnera, následuje neschopnost se za daných finančních podmínek se 

osamostatnit a založit rodinu. Další připomínky se týkaly studia na středních školách, 

neuspokojuje obsah učiva - zastaralý, nemoderní způsob výuky, co by bylo potřeba v teorii, 

to zcela chybí, nefunguje zpětná vazba profesorů ve vztahu k respondentkám, i tento moment 

se zdá být průvodním důvodem k demotivaci. 

ř 1 
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Nastoupíte po maturitě na MŠ? 

ročník 

I 
G r a f 1 - v y p o v í d á o k l e s a j í c í m o t i v a c i r e s p o n d e n t e k n a s t o u p i t p o u k o n č e n í 

s t u d i a d o m a t e ř s k ý c h š k o l 

Závěr: Příprava studentek středních škol se jeví jako nemoderní, transformace 

„nového" buď postupuje velice pomalu, anebo „nové" není žádoucí. Snižuje se jejich zájem 

pracovat v oboru (viz graf 1). Práce s dětmi ztrácí na atraktivitě v souvislosti s financemi, 

psychickou zátěží, mírou odpovědnosti, další prací pro školu, DVVP, akcemi a kroužky, 

nelákají ani motivující „volné prázdniny." 
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B. Analýza a navrhovaná opatření 

Výsledky anketního výzkumného šetření mohou sloužit jako zpětná vazba 

managementu SPgŠ v oblasti řízení a personál managementu. 

Střední pedagogická škola - návrh opatření: 

Management školy: 

•S vycházet z aktuálních potřeb praxe mateřských škol 

S pružně zavádět současné poznatky, zákony, dokumenty do výuky 

S povinné praxe - maximální odborná pomoc profesorů a odborníků školy, nejen při 

přípravě, ale i následně odborná pomoc - rozbor příčin chování dětí v komunikaci 

se studentkami - naučit pojmenovat problém, iniciovat řešení s následným 

návodem, modelové situace 

•S vzájemná pomoc a propojení praxí mezi studentkami a jednotlivými ročníky 

pedagogické školy (předávání zkušeností, motivace k úspěchu 

a odbornosti studentek) 

S podporování odborné samostatné práce studentek - projekty, manuály 

k programům na PC, environmentální výchova, výchova k pohybu a ke sportu, 

zdravý životní styl, prevence šikany 

^ zpracovat vlastní časopis jako výstup z pedagogické praxe, reakce dětí, portfolio 

žákyně 

•S úvahy o problematice - jako prezentace před kolegyněmi a jako problém k řešení/u 

kulatého stolu 

S praktická ukázka „vzdělávací práce s dětmi v mateřské škole" jako součást 

maturitní zkoušky 

S Swot analýza jako nástroj ke zjištění podmínek vdělávání 
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/ 
S po ukončení studia 1 - 2 roky „povinné praxe" před rozhodnutím „Co dál" \ 

S motivovat žákyně po ukončení studia - využít absolventek do zapojení přípravy 

pedagogických praxí - pomoc „kolegyním studentkám" - portfolio 

S odpovídající ohodnocení při nástupu do praxe s výhledem na život odpovídající 

slušné životní úrovni, současnost neodpovídá realitě, obava ze „živoření" 

podpora úprav platových poměrů 

S uvedení kariérního systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků do 

praxe 

S provázanost praxí preprimárního a základního vzdělávání s cílem vytvoření 

společných výstupů, konferencí o dětech (předškolácích i žácích v 1. ročníku 

základní školy) 

S spolupráce mezi školami, hledání společného tématu 

2.2.2. Dotazník 

Období pro zjišťování dílčích údajů v dotaznících jsem stanovila na 1 měsíc. 

Dotazníky byly zaslány elektronickou poštou v příloze e-mailové zprávy spolu s průvodním 

dopisem a žádostí o spolupráci. Bylo rozesláno 240 dotazníků do 13 krajů celé České 

republiky, volila jsem záměrně obce i města, pro jejich srovnatelnost. Dotazníkových 

odpovědí se kterých vrátilo 183, což vypovídá o 76,3% návratnosti. Nejvyšší procento 

vrácených dotazníků jsem zaznamenala ze středočeského kraje 69%, oproti tomu kraj 

karlovarský byl s nejnižším, 9% návratnosti dotazníků. 

Vzorový tiskopis dotazníku je součástí diplomové práce, vložen jako Příloha 2. Í 

názvem „Dotazník pro management mateřských škol". Dotazník obsahuje identifikační údaje, 

dále 18 otázek, 12 z nich je opatřeno třístupňovou škálou hodnocení jako ano-částečně-ne A 
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se škálou ano-ne, 4 otázky jsou speciálně připravené pro užší či širší škálu hodnocení. Volila 

jsem dotazník jasných a lehce zpracovatelných informací, který nezabere mnoho času 

k vyplnění. Otázky 1 - 5 jsou údaji managementu mateřských škol ve vztahu ke zřizovateli, 

otázky 6 - 1 0 jsou zjišťovací otázky personál managementu, otázky 11 - 18 se zabývají 

preferencemi životního názoru jednotlivce, mírou osobní motivace se vztahem k systému 

celoživotního vzdělávání. 

Cílem dotazníkového šetření je potvrdit či vyvrátit stanovení hypotéz 

2. Existuje skupina pedagogických pracovníků v mateřských školách, kteří, nejsou 

spokojeni s nabídkami institucí a organizací v systému celoživotního vzdělávání. 

a 

3. Motivování pedagogických pracovníků vede ke zvyšování kvality vzdělávacího 

prostředí v mateřské škole. 

Výzkumné nástroje: 

• Dotazník „Dotazníkpro management mateřských škol" - Příloha 2. 

A. Zpracování dat a interpretace výsledků dotazníků 

Komentář: 

i 
Při analýze a interpretaci jsem postupovala v posloupnosti tak, jak jdou jednotlivé 

otázky dotazníku za sebou. 

Počet let v řídící funkci: z celkového počtu 183 dotazníků byla skupina ředitelek 

v řídící funkci v převaze praxe nad 10 let praxe a to ve 44,9% , v rozmezí let 6 - 10 pak 

44,2% a nejmenší skupinou ředitelek byly v řídící funkci do 5 let v zastoupení 10,9%. 

Vyrovnané jsou skupiny ředitelek mateřských škol ve funkci od šesti let výše, nejméně 

početnou skupinou jsou mladé ředitelky ve funkci do 5 let, což jen potvrzuje připomínky j 

z praxe j nepotvrzuje se teorie motivace. Kariéra dnes většinu mladých lidí neoslovuje. 
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Váš nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání: dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že 

skupinou ředitelek se středoškolským vzděláním je 50,3%, bakalářské vzdělání má 32,8% 

dotazovaných a magisterské studium dokončilo 16,9% ředitelek. Je vidět snaha o doplnění si 

vzdělání a tendence zvýšit image školy i tím, že ředitelka je sama pro své zaměstnance 

vzorem. Otázkou je, zda je k tomuto nakloněna legislativa, aby vystudované ředitelky náležitě 

ohodnotila. 

Velikost školy: školy ve městech s kapacitou dětí do 100, vyjádřeno v procentech 

38,3%, největší podíl měly menší školy, zejména ty v obcích, se 57,6% a nejmenší skupinu 

tvořily školy jednotřídní anebo dvojtřídní s malým počtem dětí anebo mateřské školy 

s integrací. Celkem evidováno 11 657 dětí. 

Umístění školy, ve výběru adres jsem se snažila o stanovení zásady vyrovnanosti 

obec x město a realita mi toto jen potvrdila v návratnosti dotazníků. 51,7% byly školy do 

deseti tisíc obyvatel a 48,3% byly školky v menších městech a velkoměstech. 

Otázka č. 1. Důvěřujete svému zřizovateli? respondentky odpovídaly ve 43.0% ano, 

částečně pak 21,2% částečně, ale zajímavá byla záporná odpověď u 35,8% respondentů, kteří 

měli na svého zřizovatele jiný názor." 

Otázka č. 2. Obracíte se na svého zřizovatele s dotazy v oblasti personální? pouze 2% 

dotazovaných odpovědělo kladně, největší skupinou byly ředitelky, které tuto otázku měly 

zcela ve své kompetenci a to v 92,6% a částečně očekává rady 5,4%, zejména na malých 

obcích. 

Otázka č. 3. Je úředník na obci (ve městě) při vyřizování záležitostí Vaší organizace 

odborníkem v oblasti školství (mateřských škol)? Z celkového počtu 183 dotázaných 

odpovědělo záporně 60,9%, částečně znalých úředníků v oblasti problematiky mateřských 

škol 27,6% a 11,5% mělo odborníky na svém úřadě, zejména ve městech. Moje zkušenost 

z praxe je taková, že Ř.MŠ, pokud je jejím zřizovatelem obec, musí 99% veškerých podkladů, 

předpisů, smluv...zajišťovat sama vlastní invencí, protože na obci jsou takříkajíc funkce 

kumulované a například odborník na školství je zároveň odborníkem na svoz venkovního 

odpadu, čili v otázkách daní... 

Otázka č. 4: Vede Váš zřizovatel evidenci uchazečů na pozici učitelka mateřské 

školy? Do personálních otázek ŘMŠ nezasahuje v 80,7%, jen částečně ve 12, 9% ano a to 

spíše hlasem poradním a v 6,4% zasahují zřizovatelé do výběru zaměstnanců, většina pak 
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uvedla, že plní pouze poradní funkci nikoli direktivní. 1 když i takové příklady respondentky 

ve 2 případech uvedly, že zřizovatel dosadil „svého člověka" z pozice své moci. 

Otázka č. 5: Myslíte si, že jste dobře motivována zřizovatelem? Jen malá skupina, 

12,5% odpovědělo že ano, ale mohlo by to být i lepší, většina pak že nikoli^a to v 76,3%,a jen 

11,2% odpovědělo, že jen částečně, s určitými výhradami. 

Otázka č. 6: Naplňujete sama svým vzděláváním potřebu celoživotního učení? 

68, 6% odpovědělo že nikoli, zejména RMS s delší dobou praxe, 21,1% jen částečně a 

nenaplňuje 10,3% RMŠ^a to ve věkové skupině s nejdelší praxí. 

Otázka č, 7: Má Vaše škola vypracovaná kritéria přijímání zaměstnanců do mateřské 

školy? 7,9% odpovědělo že ano, částečně 0,8% a záporně 91,3% dotázaných nemá 

vypracovaná kritéria, protože prý ani žádná nepotřebuje. Do mateřských škol se hlásí malý 

počet zaměstnanců, že většina z RMŠ je opravdu ráda, pokud zaměstnance za stávajících 

podmínek vůbec do školství sežene. 

Otázka č. 8: Daří se Vám získávat plně kvalifikované učitele? Tato otázka byla 

z mého pohledu velmi zajímavá, protože z praxe tvrdím, že je dnes velký problém sehnat 

kvalifikovaného učitele, zvláště jste-li mimo dopravní hlavní spojení. Moje očekávání se 

naplnilo a 78,5%^'uvádí problém sehnat kvalitního pedagoga do mateřské školy, částečně 

19,3% částečně čili se střídavými úspěchy a 2,2% nemá problémy 

Otázka č.9: Máte čas věnovat se personální práci? Kolik hodin za měsíc? Většina 

respondentek odpověděla 77,2% že bojuje s časem a tuto oblast bohužel zanedbává, 12.9% se 

jí věnuje částečně a to jen v otázkách provozu, suplování...a 9,9% personální práci provádí. 

Hodinové dotace byly obdobné : Nejméně času uvedla skupina 77,2% méně než 1-5 hodin, 

následována 12,9% méně než lh., 5 hodin uvedlo 9,9% respondentů a 0,5h neuvedl nikdo. 

Otázka č.10: Mají učitelé ve Vaší škole zpracovaný plán osobnostního rozvoje? 

73,5% uvedlo že nemají, částečně zpracovaný má 18,6% a 7,9% ŘMŠ má tyto dokumenty 

zpracované. 

Otázka č.. 11: Který druh motivace má, podle Vás, dlouhodobější účinek? Možnost 

oba stejně označilo 37,1%, vnější motivaci zvolilo 48.8% dotázaných a 14,1% uvedlo vnitřní 

motivaci. 
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Otázka č.12: Který druh motivace je podle Vás pro Vaše zaměstnance účinnější? 

Oba stejně zvolilo 48,6% , vnější motivaci 35,7% a 15,7% vnitřní motivaci označilo jako 

nejúčinnějším druhem motivace. 

Otázka č. 13: Máte vypracovaná kritéria na přiznání osobních příplatků 

zaměstnancům? 94,2% odpovědělo kladně a 5,8% připustilo, že kritéria zpracovaná nemají. 

Otázka ě.14: Jste spokojena se současnou nabídkou vzdělávacích aktivit pro 

management mateřských škol? RMŠ nejsou spokojeny s nabídkou v 87,5%, ěásteěněl 1,2% 

a spokojeno je pouze 1,3% ŘMŠ, což potvrzuje i moji osobní zkušenost. 

Otázka č. 15: Daří se Vám motivovat své zaměstnance k dalšímu vzdělávání? Vyberte 

max. 5 možností. 12,8% motivuje samostudium,, školení a kurzy 8,7%, PC gramotnost 2,7%, 

speciální pedagogika 0,6% , 1-2 semestry na PFUK uvedlo 2,5%, studium jazyků 0.3%, 

bakalářské studium 3,7% a magisterské 1,4%, dále neuvedly 

Otázka č, 16; Pro zvýšení motivace zaměstnanců nejvíce využíváte? Vyberte max. 5 

možností. 12,9% uvedlo pochvalu před kolegy, 35,7% finanční odměnu, písemnou pochvalu 

nezvolil nikdo z respondentů, ani trest-finanční postih a trest-veřej nou kritiku, jasný systém 

odměňování zvolilo 52,8% dotázaných 

Otázka č.17: Myslíte si, že základem pro motivování je poznání člověka samotného, 

jeho životních priorit? Kladně ano odpovědělo 76,9%, částečně 13,4% a nesouhlasí 9,7% 

Otázka č. 18: Myslíte si, že je současné pojetí kariérnílio řádu pro management škol 

motivující? Ne vybralo 93.6% respondentů a 6,4% odpovědělo že částečně, kladně se 

nevyjádřil ani jeden respondent. 
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B. Analýza a navrhovaná opatření 
) 

Hypotézy j 

/ 
Existuje skupina pedagogických pracovníku v mateřských školách, kteří nejsou spokojeni 

s nabídkami institucí a organizací v systému celoživotního vzdělávání. Ano, jak jsem 

předpokládala existuje skupina pedagogických pracovníků, 87,5% ŘMŠ, které uvádějí, 

Že nejsou spokojeny s nabídkou 

a 

Motivování pedagogických pracovníků vede ke zvyšování kvality vzdělávacího prostředí 

v mateřské škole. U této hypotézy není dotazníková metoda zcela přesná pro vymezení 

„kvality "jako relevantní se mi zdá být 08, kdy ŘMŠ uvádějí v 78,5% problém 

přijmout kvalitního vzdělaného pedagoga 06 také není příliš povzbudivá, protože 68,6% 

ŘMŠ pochybuje o významu celoživotního vzdělávání.Tato hypotéza se nepotvrdila jen 

části. 

Navrhovaná opatření: 
S funkční kariérní řád pro pedagogické pracovníky, v současnosti demotivující (12 let) 

•S podněty ke změnám vyhlášky o dalším vzdělávání 

Příklady ze zahraničí 

S Distanční studium - Otevřená univerzita (Open distance leasing)- Velká Británie-

největší instituce distančního vzdělávání na světě 

S Multimediální vzdělávání - PC, audiovizuální učebnice 

S Národní centrum distančního vzdělávání ve Francii - středoškolské i vysokoškolské 

studium - výukové balíčky s tištěnými texty ve spojení s poštou, telefonem, faxem, 

audiokazetami 

•f Distanční vzdělávání na univerzitách - 30 center distančního vzdělávání - k získání 

diplomů 

S Norská výkonná rada pro distanční univerzitní vzdělávání - neprovádí distanční 

vzdělávání, ale koordinuje je na norských univerzitách, poskytuje poradenství 
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institucím distančního vzdělávání a studujícím, uděluje granty distančního vzdělávání 

aj-

S Ucelené akreditované programy na univerzitách s kreditním systémem v ČR-

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace - projekty národní i s pomocí EU 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

- Otevřít programy při univerzitách (specializační - asistentská péče, integrace, 

speciální péče, logopedická péče, rozšiřující programy PC, environmentální výchova, 

prevence a metodický postup při řešení šikany, obtěžování, zastrašování, násilím, 

segregace od vrstevníků ze strany rodiny, prevence patologických jevů, jazykové 

vzdělávání aj.) 

- Jasné podmínky pro školy, uvolňující pedagogy - zvýšení financí i na suplování a 

nesnižovat počty pedagogických pracovníků na školách 

Placení dalšího vzdělávám samotnými pedagogickými pracovníky jako spol uúčast -

svou novou kompetenci následně „prodají svému zaměstnavateli" 

- Jasný, průhledný a koncepční systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s 

pravidly ohodnocení a kariérního postupu 

- Efektivnost současného systému - participace mnoha společností, které se nabídkami 

překrývají a konkurují si, otázka úrovně a kvality 

- Možnost prováděni kurzů přímo na pracovišti 

- Jako vhodné k DVPP uvádějí respondentky nejčastěji - kurzy, které pořádá: 

o Institut pedagogicko-psychologického poradenství v ČR, školské poradenské 

zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

o Dyscentrum Praha 

o PFUK České Budějovice - oddělení celoživotního vzdělávání a pedagogické 

praxe 

o CŠM PFUK Praha 

o Svět vzdělávání - síť center celoživotního vzdělávání Ostrava 

o Pedagogická fakulta UK, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 
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Motivování pedagogických pracovníků v mateřských školách 

- Systematická personální práce managementu mateřské školy - snaha o sebepoznání i 

poznání zaměstnanců, motivační rozhovory, Plán osobnostního rozvoje, 

vyhodnocování a stanovení dalšího cíle své práce, objektivní zpětná vazba 

„ tolik času věnujeme práci s dětmi, ale na motivační komunikaci se svými 

zaměstnanci nemá současný management mateřských škol časový prostor " 

- Systém hodnocení pracovníků a jejich odměňování - jasná a průhledná kritéria 

- Podporovat pedagogického pracovníka v jeho potřebě vzdělávat se 

Zájem o vše nové - podporovat a zkoušet nové styly i náměty v práci - slovní 

pochvala před všemi zaměstnanci školy (PC, projekty, metody práce, netradiční 

materiál, práce nad rámec povinností aj.) 

Podněcovat ke spolupráci s mateřskými školami, kde se daří pozitivně motivovat 

pedagogické pracovníky, hledat společné cesty 

- Participovat na úhradě za sebevzdělávání - pokud si platí vzdělání sám, víc si jej 

považuje, nebere ho jako samozřejmost 

- Sebepoznání - jako odrazový můstek k tvůrčímu rozvoji, hledat, co by mě 

v současnosti zajímalo, kolik času jsem ochoten věnovat 

Zajištění moderního prostředí pro práci - PC pracovna s možností získávat informace 

z Internetu, orientace v nabídce, vyhledávání informací, i odborných 

- Image školy - jak já sama se podílím na jejím jménu, rozvoji, ohlasu. Nové náměty a 

nápady. 

- Hospitace a návštěvy kolegů - v mateřské škole na pracovišti, zejména při integraci, 

práci AP 

- Jazykové vzdělávání a navazování spolupráce^ např. v programu E-Twinning „EYES" 

s partnery v zahraničí 

Rozšiřování nabídky odborné literatury v knihovně školy - pro pedagogické 

pracovníky i rodiče - osvěta 

Příprava žádosti o grant, projekt v rámci pomoci EU 
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Příklad mateřských škol, kde se daří motivovat své pedagogické pracovníky 

- Soukromé mateřské školy 

Zřizovatelem je jiný subjekt ne stát, obec 

- Z výpovědí uvádím 

o Věkový průměr 25 let, externí i interní pedagogové, většina VS nebo studují 

o Jako nejúčinnější motivaci uvádějí: tvůrčí a nekonvenční způsob práce, 

možnost sebeuplatnění a samostatnost, malý počet dětí, délku pracovní doby i 

4 hodiny, zajímavé ohodnocení, hrazení vzdělávání ze svého, pedagogové se 

mají snahu vzdělávat sami - považují to za přirozené, motivaci vidí jako j 

vložení důvěry ve spolupracovníky, úctu k němu, respektování jeho názorů / 

stran výchovného působení a celkové struktury práce, pravidelné verbální 

kladné hodnocení jeho práce i zajímavý způsob finančního ohodnocení, 

kolektiv tvůrčího přístupu a pozitivně myslících zaměstnanců s cílem udělat 

něco pro druhého, ne pro sebe, programy zaměřené na svou vlastní osobu a 
I 

prospěch, ale s cílem pomáhat ostatním 

2.2.3. Petice 

Petice 2007 obsahuje 3 594 podpisů z mateřských škol všech koutů České republiky. 

Světlo světa spatřila v říjnu roku 2007 na základě výzvy managementu 150 mateřských škol 

anebo zástupců celých měst i malých vesniček. V současné době ještě stále není uzavřen 

konečný stav docházejících podpisů, přidávají se další a další, nejslabším místem je Praha, 

naopak např. Brno nebo Vysočina, Liberec jsou velmi aktivní a velmi ochotné pomoci. 

Uvědomila jsem si, že je to vlastně prvně za celou historii, pokud vím, že se za svá práva 

dožadují a začínají bojovat i přestavitelé mateřských škol, což je potěšitelné. Možná je to 

vlivem právě personál managementu, že si člověk začíná uvědomovat sám sebe, své priority a 

životní hodnoty. 

Výzva a následně petice vyslovila nesouhlas se současnou situací v mateřských 

školách a postavením ředitelky a vedoucí učitelky předškolního zařízení jako vrcholového 

manažera s odměňováním a maximálně přetěžujícími pracovními podmínkami, které vedou 

k extrémnímu psychickému vypětí a k nevratným změnám na zdraví. 
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Nejfrekventovanější připomínky managementu mateřských škol: 

•S Absence zástupce mateřských škol na MSMT, MHMP, MPSV...jediný 
' i, 

stávající zástupce; není schopen prosadit své podmínky v přesile ostatních 

stupňů vzdělávání 

S Postavení pedagoga ve společnosti obecně - neodpovídá poslání a 

důležitosti, jakou odráží ve vývoji člověka v současné společnosti 

S Nejasné, neprůhledné, bezprecedentní ohodnocení ředitelů škol, vedoucích škol 

ve sloučení se školou základní, v závislosti na náplni práce (do doby svázání a 

odevzdání diplomové práce jsem nezískala souhlas se zveřejněním autorek 

textu, proto nebude součástí práce, ale mohu na požádání půjčit k nahlédnutí, 

nehledě na její rozsah 15 stran velmi hustě psaného textu) 

S Finanční ohodnocení všech pracovníků v mateřských školách a neschopnost 

získat mladého zapáleného pedagoga 

•S Zvyšující se počty dětí na třídách nad 25 rizikové s ohledem na jejich 

bezpečnost 

a plnění RVVP s ohledem na individuální potřeby dětí 

•S Úvazek pedagogické práce ředitelkou nelze v praxi dodržovat 

y Absence „hospodářky školy" jako administrativního pracovníka - situace 

srovnatelná se řediteli základních škol 

S Absence funkce „školníka", „topiče" jako řemeslníka a jediného muže -

opravy, expedice a nošení nadlimitního(váhově i velikostí) nadměrného 

materiálu, práce ve výškách apod., tito v základních školách většinou 

zaměstnáni 

S Snižující se normativy ostatních pracovníků škol, často učitelka ve škole bez 

asistence jiné osoby - ohrožena bezpečnost dětí - s ohledem na nedostatek 

finančních prostředků i snižování úvazků ostatních provozních zaměstnanců 

^ Další vzdělávání pedagogických pracovníků v ohrožení - nedostatek 

odpovídajících studijních programů, demotivace s ohledem na nefunkční 
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kariérní systém, otázka suplování za nepřítomné studentky v malých 

kolektivech často neřešitelná 

•S Nedostatečná personální péče o zaměstnance - personální práce ředitelek se 

omezuje pouze na nejnutnější, na provoz a údržbu zařízení. Doplňuji i vybraný 

text z diplomové práce paní Pavly Matějkové, která ve své diplomové práci 

uvádí, že ředitelka mateřské školy má na oblast personální 4% z celkového 

času a náplně své práce, zatímco dále předpokládá, že i tento údaj již dnes 

není reálný, možná jen na řešení běžných situací se zaměstnanci, nikoli jako ) 

motivující cílená a plánovaná činnost, a to v roce 2007. 
/ 

S Nefunkční zpětná vazba se základní školou - nezájem o předškolní věk, 

podmínky, ze kterých dítě přechází, velká neznámá ve spojení s celoživotní 

motivací dítěte 

/ 
•S Speciální péče, odborná péče - logopedie, prevence SPU nesrovnatelně 

ohodnocena s dalšími stupni vzdělávání j 

•S Vysokoškolské studium spíše demotivací - studium většinou ve zralém věku 

s rodinou i zaměstnáním, studium ve svém volnu, víkendech, prázdninách, po f 

nocích.... s následným nástupem do pracovního procesu I 
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Závěr 
Z uvedených dat vyplývá, že 100% respondentek, které se zúčastnily provedeného 

anketního šetření, si zvolilo studium na střední pedagogické škole dobrovolně na vlastní 

popud. Zároveň však z uvedených dat také vyplývá, že pouze necelých 5% (4,65%) 

dotazovaných studentek 4. ročníku po složení maturitní zkoušky půjde pracovat do mateřské 

školy. Takto nízké číslo je více než zarážející a mělo by proto vést zúčastněné a zodpovědné 

osoby ke snaze o odhalení skutečných příčin této situace. Měli by se tudíž snažit najít 

odpověď na otázku: „Co stojí za rozhodnutím naprosté většiny absolventek středních 

pedagogických škol hledat své uplatnění v jiném oboru?" Určujících faktorů může být a zcela 

jistě také je mnoho. S přihlédnutím k výše uvedeným výsledkům šetření - především potom 

k výrazně klesající tendenci rozhodnutí studentek nastoupit po maturitě do mateřské školy 

v průběhu studia (1. ročník - cca. 96%, 2. ročník - cca. 17%, 3. ročník - cca. 9%, 4. ročník -

cca. 5%) - mě napadají následující důvody a závěry: 

Respondentky si vybraly školu samy, ale s největší pravděpodobností nevěděly „do 

čeho jdou". Nasvědčuje tomu především fakt, že po absolvování první praxe v druhém 

ročníku rapidně klesá procento studentek, které by chtěly po ukončení studia nastoupit do 

mateřské školy. Objevují se také první negativní postřehy o možnosti využití vyučované 

teorie v praxi. To vše mě přivádí na myšlenku, že zájemkyně o studium na střední 

pedagogické škole ve fázi rozhodování nejsou dostatečně seznámeny především s tím 

nejdůležitějším^ sice: co je čeká po absolvování uvedené školy, tzn. o čem je práce pedagoga 

v mateřské škole - samostudium, kroužky, další vzdělávání, v jakých podmínkách a za jakého 

finančního ocenění pracují. Jako určitý přínos bych proto spatřovala například spolupráci 

mezi středními pedagogickými a mateřskými školami, kdy by se v rámci dnů otevřených 

dveří mohly zájemkyně seznámit nejen se studijním programem školy, ale také s reálným 

pracovním prostředím (možné konzultace s pedagogy z mateřských škol atd.) Samozřejmě je 

také velmi důležité analyzovat skutečné motivy studentek pro přihlášení na střední 

pedagogickou školu: hlásí se skutečně ze zájmu o daný obor, práci s dětmi nebo kvůli tomu, 

že přijímací řízení a studium na jiné střední škole je náročnější atd. 

Teoretická výuka není dostatečně přizpůsobena a provázána se současnou praxí. 

Studentky pravděpodobně netuší, co je na praxi čeká, nejsou předem připraveny na možné 

situace. Takováto příprava by přitom mohla alespoň částečně předejít jejich následné 

frustraci. Stejně tak by mohly být negativní pocity zmírněny následným rozborem situací, 
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kterým musely studentky na praxi „čelit"', poskytnutím rad, jak vzniku takové situace 

předcházet, jak reagovat atd. 

motivační faktory, které jsou v dnešní době pro většinu lidí určující a se kterými se ztotožňují 

též studentky středních pedagogických škol: finanční ocenění, možnost kariérního postupu a 

rozvoje, nedostatečné společenské postavení atd. Podívám-li se na touhu studentek po 

kariérním postupu /musím přiznat, že potom nechápu odpovědi, kdy vadí nutnost samostudia, 

protože dle mého názoru bez dalšího vzdělávání není a také nemá být kariérního postupu. 

Řešení těchto nemotivačních podmínek je samozřejmě během na dlouhou trať a mělo by být 

řešeno na nejvyšších místech. Myslím si proto, že prozatímním řešením vzniklé situace ze 

strany pedagogů středních a mateřských škol by mohl být „živější" a zajímavější přístup 

výuky, který by dokázal studentky nadchnout a zapálit pro danou oblast práce s dětmi. 

V dotazníkovém šetření a připomínkách k petici také nejsou výsledky příliš 

optimistické, opravdu jen malé procento populace v dnešní době oslovuje studium v jakékoli 

podobě, aleje pravdou, že pokud nebudou stanovena kritéria pro postup, finanční ohodnocení, 

postavení ve společnosti, nelze očekávat zlepšení. Pokud existuje anarchie ve výchově, je to 

smutné, ale nemusí se týkat právě nás-není-li to právě náš problém. Pokud ale panuje anarchie 

i ve vzdělávání, pak se to bohužel, v horizontu několika let, desítek let dotkne i nás 

samotných. 

Byla bych rádaj pokud by se závěry, náměty a opatření daly implementovat na místa, 

kam svým obsahem patří. Pedagogickým školám a lyceiím . 

Výsledky diplomové práce mohou sloužit jako jeden z podkladů zpráv, studií 

organizací a institucí se zaměřením na řízení lidských zdrojů v oblasti školství, výzkumným 

týmům ČSI, MŠMT, MPSV, pedagogickým fakultám a organizacím, společnostem 

s akreditovanými programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a v neposlední 

řadě například jako srovnávací materiál pro diplomové práce studentů CŠM PFUK. 

za kterých absolventky nastupují a pracují i nejsou motivační. Chybí zde 
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Seznam používaných zkratek v textu diplomové práce 

MŠ - mateřská škola 

ZŠ - základní škola 

ŘMŠ - ředitelka mateřské školy 

CŠM PFUK - centrum školského managementu pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

UK - Univerzita Karlova 

PC - počítač 

AP - asistent pedagoga 

EU - evropská unie 

VŠ - vysoká škola 

SPgŠ - střední pedagogická škola 

ŠVP - školní vzdělávací program 

RVVP - rámcový výchovně vzdělávací program 

06 - otázka č.6 

08 - otázka č.8 

DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Příloha 1 - Anketa -záznamový list 

Ročník : ANO NE 

Zvolila jste si studium na této škole sama. 

Víte, co znamenají zkratky RVVP a ŠVP. Umíte je vysvětlit? 

Víte, jaký význam mají slova „portfolio" a „kompetence". 

Můžete teorii ze školy uplatnit v praxi. 

Navštívila jste mateřskou školu. 

Nastoupíte po maturitě do mateřské školy. 

Pokud ne, můžete uvést důvod proč. 

Připomínky 
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Příloha 2 - Průvodní dopis k dotazníkům pro management MŠ 

Vážené kolegyně, 
žádám Vás o vyplnění dotazníku ke své bakalářské diplomové práci. Výzkum má 

pomoci ke zlepšení postavení managementu mateřských škol v oblasti personál 
managementu a oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Vyplnění dotazníku trvá 10 minut, zaručuji anonymitu a výsledky budou použity čistě 
k výzkumným úkolům. Správnou odpověď označte křížkem. Ostatní doplňte dle pokynů. 

Pracuji jako ředitelka mateřské školy v Praze a současně dokončuji bakalářské 
studium na CŠM PFUK, obor „Management škol a školských zařízení". 

Vyplněný dotazník, prosím, odešlete na adresu : d.hradecka@tiscali.cz 
Děkuji Vám předem za Váš čas a jsem s pozdravem 

Mgr. Daniela Hradecká 
Mateřská škola Nebušice 
Nad Želivkou 598 
164 00 Praha 6 - Nebušice 
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11 

12 

13 

14 

15 

Příloha 2 - Dotazník pro management MS 

Dotazník pro management mateřských škol 
Počet let v řídící f u n k c i : 
Váš nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání 
Velikost školy (počet ž á k ů ) : i 1 
Umístění školy (velikost obce): ' ' 

• do 5 let • 6-10 let • 
obec (do 10 tisíc obyvatel) 
menší město ( 1 0 - 100 tisíc obyvatel) 
město nad 100 tisíc obyvatel 

U 

,3. 

4. 

5. 

X " 

7. 

8. 

5 
10. 

Důvěřujete svému zřizovateli? 
| | ano | | ěásteěně | | 

Obracíte se na svého zřizovatele s dotazy v oblasti personální? 
I I ěásteěně • 

Je úředník na obci (ve městě) při vyřizování záležitostí Vaší organizace odborníkem v oblasti 
školství (preprimárního vzdělávání)? 

I I* 
Vede Váš zřizovatel evidenci uchazečů na pozici učitelka mateřské školy? 

| | ano | | ěásteěně | | ne 
Myslíte si, že jste dobře motivována svým zřizovatelem? 

lano | ¡částečně | | ne 
Naplňujete sama svým vzděláváním potřebu celoživotního učení? 

| | ano | | částečně | [ ne 
Má Vaše škola vypracovaná kritéria přijímání zaměstnanců do mateřské školy? 

| | ano | | ěásteěně | | ne 
Daří se Vám získávat plně kvalifikované učitele? 

| | ano | | částečně | | ne 
Máte čas věnovat se personální práci? Kolik hodin za měsíc? 

méně než j | méně než 1 h | | 1 - 5 h | | více než 5 h | | 
Mají učitelé ve Vaší škole zpracován plán osobnostního rozvoje? 

1 |ano | | částečně | | n e 
1 1. Který druh motivace má, podle Vás, dlouhodobější účinek? 

| |vnéjší motivace | |vnitřní motivace | |oba stejně 
Který druh motivaceje podle Vás, pro Vaše zaměstnance, účinnější? 

vnější mot| | vnitřní motivacj | oba stejně j | 
Máte vypracovaná kritéria na přiznání osobních příplatků zaměstnancům? 

ano | | ne | | 

Jste spokojena se současnou nabídkou vzdělávacích aktivit pro management mateřských škol? 
| |ano I I částečné | | n e 

Daří se Vám motivovat své zaměstnance k dalšímu vzdělávání? Vyberte max.5 možností. 
azyků spf jdagogika, integrace dětí 
školení.kurzy 
stry na PFUK. j i r " 

VS sterské studium 
VŠ bakalářské studiu 

Jium 

stu 

I-
PC - gramotnost 

ďte : 
Pro zvýšeni motivace zaměstnanců nejvíce využíváte? Vyberte rriax. S možností. 

trest-finanční postih pochvalu před kolegy 
pisd pochvalu ose 
j a s i " " " — ém odměňování fin; 

Myslíte si, ze základem pro motivování 
| | ano 

trest-osobní kritiku 
jchvaly tre 
)dmčny jin 

:¡nou kritiku 
i'te : 

e poznání člověka samotněno, jeho životních priorit? 

17. Myslíte si, že je současné pojetí karierního řádu pro management škol motivující? 

ie poznani 
I ¡částečně 1 | ne / 

• [ [částečné • 
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Příloha 3 - Náměty pro osobní rozhovory se zaměstnanci. 

/Slouží jako podklad, příprava pro motivační rozhovor vedoucího pracovníka s pedagogem/ 

Image školy - www.stránky MŠ - náměty, nápady, připomínky. 
Samostudium - „co nového" uplatnily ve své vzdělávací práci. 
Hodnotový systém - preference životních hodnot jednotlivců. 
Nové zkušenosti ve spolupráci s rodiči. 
Co nového se povedlo a proč si toho ceníte. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků, oslovila vás nabídka. 
Co bych udělala jinak, kdybych byla v roli manažera školy. 
Na co byste se chtěla zaměřit ve svém osobnostním rozvoji. 
Evaluace - své práce, výsledků. Sebehodnocení. 
Vize školy /současnost a budoucnost/, vlastní přínos, obohacení. 
S kým se vám dobře spolupracuje a proč. 
Metody a formy výuky, které při práci s dětmi preferujete a proč. 
V čem jsme lepší než jiné školy. 
Atmosféra ve škole, klima školy - osobní nezávislý pohled, pokud možno. 
Co děláte nad rámec svých pracovních povinností. 
Navštívila jste jinou kolegyni či třídu v rámci vzájemných hospitací. 
Myslíte si, že vám nabídka odborné literatury v učitelské knihovně vyhovuje. Náměty, co 
chybí. 
Jak vy osobně zvyšujete prestiž své mateřské školy. 
Co si představujete pod pojmem osobnostní výchova, výchova k sebepoznání. K čemu si 
myslíte, že přispívá. 
Co studujete v rámci 12 dnů samostudia, nad čím se zamýšlíte. 
Jaký největší problém vidíte ve své práci /vztahový, materiální/, pokud jsou tyto věci k řešení, 
jaké vy sama navrhujete. 
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Příloha 4 - Sebehodnocení English College 
English College: Rozvoj zaměstnanců 

Každý vyučující, který pracoval na EC déle než jeden rok. je každé dva roky hodnocen, je hodnocen jeho výkon, 

j eho pedagogická činnost. I lodnocení má dvč důležitá poslání: 

poznat a ohodnotit práci, kterou vyučující v rámci svého dosavadního působení vykonali, a co tato práce, přinese pro „život" 

College 

přinést možnost rozvoje prostřednictvím stanovování cílů jednak pro zvýšení kvality výuky/výchovy na College a jednak pro 

vytvoření podmínek profesionálního růstu 

Mčlo by se jednat , v každém případě, o pozitivní cvičení/feedback. 

Je kladen důraz na sebehodnocení kombinované s hospitacemi, které si kolegové - vyučující provádějí navzájem. 

Hospitující s hodnoceným vyučujícím vyhodnotí a prodiskutují obě oblasti, vytvoří a stanoví cíle, které prodiskutuji 

s ředitelem. Takto vytvořený plán /podoba dokumentu/ je podepsána všemi stranami a j e uchována ve složce vyučujícího. 

Proces by nemčl přesáhnout od začátku do konce více jak čtyři týdny. 

OSOBNÍ OHODNOCENÍ - SELF REWIEV 
Jméno : Datum hodnocení(schůzky): 

Popis současné práce, vykonávané činnosti včetně vyučovacích předmětů (úrovně) a další kompetence 

(odpovědnost i ) : 

Profesionální kvality 

kvělý Dobrý Přiměřený Špatný 

í 

hybí 

Vyučování ve třídě 

Motivace studentů 

Udržování aktuálnosti přednášené 

látky 

Zadávání a hodnocení práce 

Plánování 

Plnění termínů 

Docházka 

Přesnost a dodržování časů 

Schopnost práce pod tlakem 

Flexibilita k měnícím se 

požadavkům 

Tabulka - pokračování 

Profesionální kvality * 

kvělý Dobrý 

Při 

měřený Špatný 

G 

hybí 

Self motivace 

Vztahy s kolegy 

Vztahy se studenty 

Vztahy s rodiči 

Verbální komunikace 

Písemná motivace 

Ochota přijmout odpovědnost 

Delegování pravomocí 

Dobrovolnictví 
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Celkový přínos pro College 

ICT schopnos t i : 

Psaní textu 

Využívání Internetu ve výuce 

Email 

Excel 

Access 

Powerpoint 

Používání Interaktivní bílé tabule 

Celková výkonnost 
Zhodnocení průběhu celého předešlého roku v EC(2 le t ) : 

A. Úspěchy/dosažené cíle (ve výuce ): 
B. Úspčchy/dosažené cíle ( dobrovo ln ic tv í ) : 
C. Čemu se věnovat/kde mám nedostatky ( ve výuce ): 
D. Čemu se vénovat (dobrovo ln ic tv í ) : 

2. HOSPITACE 
Hodnotitel by mél navštívit alespoň dvě hodiny s rozdílnou včkovou strukturou studentů (dle dohody ) 2 oddčlené 

formuláře. 

I lodnotitel by mél rozvést hodnocení výuky - určit silné a slabé stránky. Toto hodnocení by mělo popisovat 

plánování hodin a strukturu, komunikaci se studenty, hodnocení písemných prací, vedení záznamů, třídnictví. atmosféru ve 

třídě, aktivní zapojování studentů atd. 

Pokud se vedoucí organizace (zástupce a ředitel (neúčastní hodnocení přímo, mělo by to být s ním konzultováno a 

veškeré komentáře by měly být zaznamenány v hodnotícím formuláři. 

3. HODNOTÍCÍ POHOVOR A ZÁVĚR 
Hodnocený předá svůj formulář sebehodnoceni pozorovateli, který se s hodnoceným domluví na schůzce až po 

prostudování tohoto formuláře. Na této schůzce se j iž diskutují postřehy ze self hodnocení, tak i zpozorování , konzultací a 

hospitací. I lodnotitel následně vypracuje písemný dokument, ve kterém uvede jednak nejdůležitější body vzešlé z pohovoru a 

dále domlouvají cíle. 

Jakmile byl tento dokument schválen a podepsán oběma stranami (hodnocený/hodnotitel), je jeho kopie je předána 

řediteli. 

4. CÍLE NA NÁSLEDUJÍCÍ DVA ROKY 
Uvádět 3 - 5 cílů včetně potřeby vzdělávání (tréninků). 

Podpis : Datum : 

Celková výkonnost - pokračování písmeny E - G 

E. Co jste si nejvíce užil/a : 
F. Co myslíte, že by zvýšilo jak pracovní výkon, tak zpříjemnilo práci : 

G. Máte nějaké schopnosti/dovednosti nebo záliby, které ještě nebyly v EC využity? 

Kariérní postup 
Jaké jsou vaše krátkodobé pracovní ambice : 
Jaké jsou vaše dlouhodobé pracovní ambice : 
Může v tomto EC pomoci (podpora ze strany English College ): 
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Příloha 5 - Sebehodnocení 

1. Pokud není Vaše odpovědnost a pravomoci v souladu s popisem práce, dopište: 
Zhodnoťte plnění cílů, které jste si stanovila pro uplynulý půlrok /překážky, 
korekce/ 

2. Uveďte své inovace v oblasti vzdělávací práce a výchovného působení učitele: 

3. Uveďte další činnosti, realizované v rámci školy: 

4. Váš podíl na prezentaci školy na veřejnosti/tisk, soutěže, spolupráce/: 

5. Vaše aktivity zaměřené na pomoc ostatním kolegům: 

6. Uved'te oblast svého samostudia a akce navštívené v rámci DVPP: 

7. Uveďte, v jaké oblasti se chcete vzdělávat a oblasti svých zájmů: 

8. S jakými obtížemi se setkáváte při své práci, co by práci zlepšilo: 

9. Co považujete za svůj největší úspěch v tomto pololetí: 

10. Co se Vám nedařilo a proč: 

11. Formulujte dva pracovní cíle pro následující půlrok: 

12. Místo pro další sdělení: 

13. Formulujte silné stránky školy: 

14. Slabé stránky školy: 

15. Příležitosti ke zlepšení školy: 

16. Možná ohrožení školy: 

17. Uveďte kontakty školy pro rodiče: 

18. Napište e-mailovou a webovou adresu školy: 

19. Uveďte konkrétní cíle Vašeho školního vzdělávacího programu školního roku : 

20. Jméno, příjmení: Termín odevzdání: 
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