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Resumé: 

Otázka motivace je v současné době téma, které oslovuje nejen pedagogy, ale i manažery 

na všech stupních profesního žebříčku. Nikdo nepochybuje, že je téměř nezbytná k tomu, 

aby každý jedinec vynaložil úsilí k dosažení stanoveného cíle, ať již pracovního nebo 

osobního. Existuje však univerzální návod, jak motivovat své spolupracovníky, žáky i 

sama sebe?  

Výzkumné šetření nám pomůže najít odpovědi na otázky jaké formy motivace 

považují pedagogové za nejúčinnější a zda jsou stejně účinné v předškolních zařízeních 

bez rozdílu organizační struktury. Výsledky výzkumného šetření mohou posloužit jako 

doporučení pro vedoucí pracovníky ve školství při výběru nejefektivnější metody 

motivace. 

 

Klíčová slova: 

Motivace, odměňování, kritéria odměňování, zaměstnanecké benefity, sloučené mateřské 

školy, syndrom vyhoření, kariérní růst 



 

 

Summary: 

The question of motivation is currently a topic that appeals to not only teachers, but also to 

managers at all levels of the career ladder. No one doubts that for every individual 

motivation is almost necessary to attain the desired objective, whether work or personal. 

However, is there any universal instruction, how to motivate our colleagues, students and 

myself? 

Research investigations will help us find answers to questions which form the 

motivation for the teachers considered the most effective and whether they are equally 

effective in the preschool facilities, without distinction in organizational structure. The 

results of the research investigation can serve as recommendations for managers in 

education in the selection of the most effective methods of motivation. 
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1 Úvod 

 
O potřebě motivace ve školách a školských zařízeních se většinou hovoří v souvislosti 

s motivací dětí, žáků a studentů. Pedagogové na všech úrovních školství dělají vše pro to, 

aby je co nejvíce zaujali, neustále mění metody a formy vzdělávání a snaží se co nejvíce 

individualizovat svůj přístup ke každému žákovi. 

A tady se nabízí otázka, zda i oni jsou ke své práci dostatečně motivováni. Odkud 

čerpají svůj elán, sílu a chuť stále se vzdělávat a přizpůsobovat se změnám ve školství, zda 

se na ně v tomto směru nezapomíná. Proto je tato práce zaměřena právě na problematiku 

motivace pedagogických pracovníků, v tomto případě učitelek mateřských škol. 

Cílem této práce je zjistit, co nejvíce nebo naopak nejméně motivuje učitelky 

mateřských škol při jejich práci. Porovnat způsoby motivace v samostatných a sloučených 

mateřských školách a zjistit, do jaké míry ovlivňují výkonnost pedagogických pracovníků. 

 

Můžete lidi přinutit, aby něco vykonali, ale nikdy je nepřinutíte, aby to vykonat 

chtěli. Touha něco chtít, vychází z nás a vnitřní silou je motivace1. 

                                                
1 ADAIR, J.Efektivní motivace. Praha: Alfa Publisching, 2004 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Obecný výklad motivace 
Pojem motivace má původ z latinského „movere“ – hýbati, pohybovati. Je to obecný 

pojem, který zahrnuje všechny vnitřní podněty vedoucí k určitým činnostem, k určitému 

jednání člověka. Motivy jsou tedy hybnými silami jednání. V obecném slova smyslu se 

motivace vysvětluje jako vnitřní stav člověka, který způsobuje cílené chování a aktivitu 

člověka. 

Motivace aktivuje lidské chování, zaměřuje ho na určitý cíl a v tomto zaměření ho 

udržuje po určitou dobu, většinou do té doby, dokud člověk nedosáhne vytyčeného cíle 

nebo potřeby, ke kterému byl motivován. 

Proces motivace je mnohem komplikovanější, než se mnozí domnívají. Lidé mají 

různé potřeby, stanovují si různé cíle, aby své potřeby uspokojili, a proto i podnikají jiné 

kroky směřující k jejich dosažení. Je proto mylné domnívat se, že jeden způsob motivování 

bude vyhovovat všem lidem. 

Motivací člověka rozumíme soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly jeho 

činnosti, které usměrňují jeho chování a prožívání. 

Motivaci vyvolává a ovlivňuje: 

• Vnitřní stav každého člověka – základní motivátory (potřeby, hodnoty, zájmy, 

ideály, emoce). Jsou to faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby 

se určitým způsobem chovali    

• Vliv vnějšího prostředí – podněty (stimuly), to, co se pro lidi dělá, aby byli 

motivováni. Patří sem odměny (zvýšení platu, pochvala, povýšení), ale i tresty 

(disciplinární řízení, kritika, snížení odměny nebo platu). 

Vnější motivátory mohou mít okamžitý a výrazný účinek, ale většinou nepůsobí 

dlouhodobě. Vnitřní motivátory budou mít dlouhodobější účinek, protože jsou součástí 

člověka, a nejsou mu nuceny z vnějšího prostředí. Vnitřní motivace je vždy účinnější než 

motivace vnější. 
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Zdroje motivace jsou skutečnosti, které motivaci vytvářejí: 

• Potřeby 

• Návyky 

• Zájmy 

 

Činnost člověka, jeho poznání a prožívání ovlivňuje množství vnějších a vnitřních 

podnětů, které na něho neustále doléhají. Informují ho o stavu organismu a také o 

prostředí, ve kterém se nachází2. 

                                                
2 NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press, 1992 
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2.2 Vybrané teorie motivace 

 
Existuje celá řada teorií motivace. Mezi nejznámější patří Maslowova hierarchická teorie 

potřeb, Herzbergova dvoufaktorová teorie, Vroomova teorie očekávání, Adamsova teorie 

rovnováhy a McClellandova teorie získaných potřeb. 

 

2.2.1 Maslowova hierarchická teorie potřeb 
 

Teorie potřeb je pravděpodobněji nejznámější teorií motivace. Tvrdí, že lidé jsou poháněni 

potřebou dosáhnout svých maximálních možností, pokud se jim do cesty nepostaví 

překážky. Mezi tyto překážky se řadí hlad, žízeň, finanční problémy… 

Původní teorie Abrahama Maslowa byla postupně doplňována a rozšiřována a 

původní model s pěti úrovněmi, ve kterém byla v B-potřebách pouze seberealizace, se 

změnil na současných osm úrovní. (příloha 1) 

Tato teorie tvrdí, že lidé jsou motivováni určitými potřebami a že tyto potřeby 

tvoří hierarchickou strukturu, která je tvořena dvěma hlavními skupinami: 

• potřebami odstranění nějakého nedostatku (tzv. D-potřeby)  

• potřebami dosažení něčeho (tzv. B-potřeby). 

Nejsou-li uspokojeny D-potřeby, je pociťována úzkost a snaha odstranit 

nedostatek, snaha zaplnit chybějící potřebu. Je-li potřeba uspokojena, není pocit žádný. A 

to je významný rozdíl od potřeb B-skupiny, ve které nejen, že existuje dobrý pocit z 

naplnění těchto potřeb, ale naplněním této potřeby jsme dokonce motivováni o to více. 

V rámci D-potřeb existují čtyři hierarchické úrovně: nejprve člověk uspokojuje 

své nejzákladnější lidské potřeby, které jsou dány evolucí, a když je má uspokojeny, teprve 

pak se snaží o naplňování neuspokojených potřeb vyšších. Pokud se objeví nedostatek v 

nižších stupních, člověk se nebude starat o stupně vyšší a vrátí se zpět k uspokojování těch 

základních. 
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Než se potřeby, které jsou umístěny v hierarchii výše, stanou zdrojem motivace, 

musí být uspokojeny potřeby nižší. Předpokladem je, že základní silou, která motivuje 

člověka, je zaměření k seberealizaci. 

 

2.2.2 Další teorie motivace 
 

Frederick Herzberg 

Dvoufaktorová teorie doplňuje Maslowovu hierarchickou teorii potřeb. 

Faktory rozdělil na „motivátory“ způsobující dlouhodobější uspokojení a „hygienické 

faktory“(demotivátory), které, pokud nejsou v pořádku, vyvolávají nespokojenost. 

Motivátory: 

• Možnost osobního rozvoje 

• Odpovědnost – v případě že se jedná o zaměstnance neprůbojného a méně 

ctižádostivého 

• Osobní výhody spojené s výkonem práce 

• Kariéra 

• Úspěch a uznání apod. 

 

Faktory nespokojenosti: 

• Pracovní podmínky a jistoty 

• Odměna a plat v nedostatečné výši 

• Špatné mezilidské vztahy na pracovišti 

• Nevyhovující hygienické podmínky na pracovišti apod. 
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Victor Vroom 

Teorie očekávání vychází z předpokladu, že lidé jsou ochotni vynaložit úsilí pro to, aby 

dosáhli stanoveného cíle za předpokladu že: 

• Věří v hodnotu stanoveného cíle 

• Věří v dosažitelnost stanoveného cíle 

• Věří ve svoje schopnosti dosáhnout cíle 

Tato teorie je reálnější, protože předpokládá, že očekávání hodnot je různé u jednotlivců a 

mění se v závislosti na čase a místě. 

 

John Stacey Adams 

Teorie rovnováhy je spíše označována jako teorie spravedlivé odměny. Každý pracovník 

subjektivně posuzuje, zda v porovnání s výkony ostatních spolupracovníků obdržel 

odměnu odpovídající svému úsilí. Pokud mají pocit, že jejich vstupy (úsilí, práce) nejsou 

spravedlivě vyváženy s výstupy (odměna), dochází k demotivaci pracovníků a ti hledají 

změnu nebo snižují svoji výkonnost a úsilí. 

Odměna 

 

 nespravedlivá              spravedlivá             více než spravedlivá 

 

David C. McClelland 

Teorie tří typů motivačních potřeb: 

• Potřeba sounáležitosti (oblíbenosti) 

• Potřeba vlivu (moci) 
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• Potřeba uplatnění (úspěchu) 

 

 

Které teorii bychom měli dát přednost, když každá z nich vypadá logicky? Doporučuje se 

pracovat se všemi teoriemi současně, protože každá se dívá na problematiku motivace 

z poněkud jiného úhlu a všechny mají z daného pohledu svá opodstatnění. 
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2.3 Motivace pedagogických pracovníků 
 

Motivace pedagogických pracovníků je velice důležité a zároveň citlivé téma, které bývá 

hodnoceno řediteli i učiteli v rámci kultury školy jako složité a komplikované.  

Co je příčinou nedostatečného využití zejména pozitivní motivace ve školách a 

školských zařízeních, co způsobuje nejčastěji nespokojenost pedagogických pracovníků a 

co naopak pedagogické pracovníky motivuje? 

Při stanovování skutečností, které příznivě působí na činnost každého jednotlivce 

a jeho osobnost v pracovním procesu způsobující pracovní spokojenost, jsou nejčastěji 

uváděny: 

• Ekonomická jistota (mzda a plat) 

• Pocit bezpečí (stabilita a perspektivnost pracovního zařazení) 

• Možnost postupu (kariérní růst) 

• Veřejné uznání a morální ocenění v rámci školy i celé společnosti 

• Důvěra ve školu 

• Uspokojení z vykonané práce 

• Příznivé vztahy se spolupracovníky (společenská atmosféra v pracovní 

skupině) 

• Příznivé vztahy s bezprostředně nadřízeným pracovníkem (jeho jednání 

s lidmi, způsob vedení) 

• Příznivé vnější pracovní podmínky 

• Péče organizace o pracovníky 

Pracovní spokojenost má výrazný vliv na psychologické stavy učitelů, od kterých 

se pak odvíjí jejich vnitřní motivace. Pokud spokojenost stoupá, práce bývá efektivnější. 
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Pokud pracovní spokojenost klesá, efektivita se snižuje a dochází až k tzv. syndromu 

vyhoření. 

 

Syndrom vyhoření (burn–out) nebo také syndrom vyhaslosti je definován jako 

ztráta motivace a zájmu o práci u pomáhajících profesí. 

Syndrom vyhoření je postupný, plíživý proces. Odborníkům se podařilo stanovit i 

jeho fáze, které lze ve většině případů vypozorovat.  

 

1. fáze nadšení: Jedná se o počáteční stav, kdy člověk nastupuje do zaměstnání. Je 

plný ideálů a nápadů, jeho očekávání jsou ale nerealistická. 

 

2. fáze stagnace: Člověk poznává nepříjemnou skutečnost a reálné možnosti 

dosažení svých cílů, z kterých postupně slevuje. 

 

3. fáze – frustrace: Jedinec se začíná zamýšlet nad smyslem své práce, objevují se 

problémy v pracovních vztazích i první fyzické a emocionální potíže.  

 

4. fáze – apatie: Apatie je vlastně přímou reakcí na frustraci. Člověk má pocit, že 

nic nezmění, na druhou stranu do práce chodit musí. Začíná dělat jen nejnutnější 

věci a vyhýbá se novým úkolům a výzvám.  

 

5. fáze – intervence: Intervence jako zásah do této kritické situace bohužel 

nepřijde vždy včas. Jedná se o jakýkoliv zásah, který vede k přerušení apatie a 

zklamání. 

 

Příznaky:  

• Únava a vyčerpanost 

• Snížené sebevědomí, sebeobviňování 
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• Problémy se soustředěním 

• Nerozhodnost, nervozita 

• Podrážděnost, agresivita 

• Negativismus 

• Ztráta zájmu o práci, ztráta idejí 

• Strach, deprese, zoufalství, beznaděj 

• Klesá fyzická odolnost 

• Zvyšuje se nemocnost: častá bolest hlavy, zad, nespavost, děsivé sny, 

zažívací problémy, chronická onemocnění 

• Zhoršení vztahů s okolím, s rodinou 

• Zanedbávání svých zájmů a koníčků3 

 

Dopadem jednotlivých motivátorů na učitelky mateřských škol se podrobněji 

zabývají následující podkapitoly, které jsou zároveň i podkladem pro výzkumnou část této 

práce. 

                                                
3 www.meredit.cz/content/view/200/ 
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2.3.1 Příznivé vztahy na pracovišti 

Úroveň mezilidských vztahů a jejich stabilita ovlivňuje psychiku zaměstnanců, jejich 

náladu a motivaci a podílí se tak nemalou měrou na pracovním výkonu. 

Patří sem přátelské prostředí, vybavení pracoviště, pohoda při práci a celková 

atmosféra v kolektivu. A právě zde sehrává důležitou roli osobnost nadřízených 

pracovníků, v případě mateřských škol ředitelky nebo vedoucí učitelky, jejichž úkolem je 

vytvářet optimální pracovní prostředí, přátelskou atmosféru a motivovat pedagogy 

především využitím pozitivní motivace, povzbuzovat je do další práce a respektovat jejich 

potřeby a problémy. 

 

2.3.2 Možnost profesního postupu a pracovního rozvoje 

Pracuje-li zaměstnanec výborně nebo zvyšuje-li si kvalifikaci, měl by být povýšen nebo 

finančně ohodnocen nebo odměněn. Pokud se nic takového nestane, hledá si pedagog 

možnost lepšího uplatnění v jiném perspektivnějším oboru nebo upadá jeho pracovní 

výkonnost, motivace klesá a může dojít k syndromu vyhoření. Vedoucí pracovník by měl 

tyto snahy o zvýšení či doplnění kvalifikace podporovat.  

Je současný kariérní řád ve školství funkční? Zejména v mateřských školách 

nefunguje ministerstvem avizovaný kariérní řád (příloha 2), proto pozice ředitele v oblasti 

hodnocení těchto pedagogů není vůbec snadná. Nedochází zde většinou ke kariérnímu 

postupu podle schématu učitel – zástupce ředitele – ředitel – inspektor atd. Zde se nabízí 

využití možnosti pověření učitele výkonem odpovědné funkce v rámci školy – samostatné 

vedení akce pořádané školou, projektu, lektorská činnost apod. Odměňování jako možnost 

ocenění profesního růstu je řešeno v samostatné podkapitole. 

I vzdělávání pedagogických pracovníků má svá pravidla. Zaměstnanec by při 

výběru dalšího studia měl brát na zřetel vhodnost zaměření zvoleného studia a konzultovat 

své plány s nadřízeným, který by sice měl takové pedagogy v dalším vzdělávání 

podporovat, ale měl by také postupovat podle předem stanoveného plánu rozvoje 

pedagogických pracovníků. Vzdělávání talentů se firmám vyplácí, lidé touží být dobrými 

odborníky. Důležité je, aby jim škola dala podnět, že mohou dělat nové věci. U každé 

profese, a ve školství zejména, hrozí po několika letech syndrom vyhoření. 
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2.3.3 Veřejné uznání a společenská prestiž 

V posledních letech je na žebříčku společenského postavení učitelka mateřské školy 

vnímána spíše jako státem placená paní na hlídání, v lepším případě vychovatelka, která 

má za úkol především poskytnout dětem ochranu v době, kdy se jim jejich rodiče nemohou 

věnovat, naučit je základní sebeobslužné dovednosti a hygienické návyky. A vzhledem 

k vybírání úplaty za předškolní vzdělávání je mnohdy mateřská škola chápána i jako 

poskytovatel sociální služby. Názor společnosti na učitele je formován podle měřítka čím 

vyšší stupeň školy, tím vyšší společenské postavení učitele. Svou roli zde hraje i malá 

informovanost veřejnosti o dění v mateřských školách, malé povědomí o Školních 

vzdělávacích programech mateřských škol, které jsou sice rodičům i veřejnosti volně 

přístupné, ale většina rodičů jim nevěnuje takřka žádnou pozornost.  

To vše nepřispívá k motivovanosti pedagogů. Přesto se většina mateřských škol 

snaží o veřejné prezentace, na nichž přibližují široké veřejnosti svoji práci. Jsou to různá 

vystoupení, dny otevřených dveří, výstavy dětských výtvarných prací apod.. Za jejich práci 

se jim dostává ocenění nejcennější z úst dětí a jejich spokojených rodičů. Spolu s oceněním 

ředitelky je to asi největší motivace pro většinu učitelek. 

 

2.3.4 Zaměstnanecké výhody – benefity 
O zaměstnaneckých výhodách platí obecně, že motivují zaměstnance pouze tehdy, když si 

jejich existenci a význam uvědomují samotní zaměstnanci. Přesně znají pravidla, podle 

kterých mohou využívat nabízené benefity a zároveň si uvědomují, že se jedná o 

nadstandardní nenárokovou složku, na niž nevzniká automatický nárok.  

Vzhledem k faktu, že školy, v našem případě mateřské školy, spadají do sektoru, 

který se neustále potýká s nedostatkem financí, setkáváme se se zaměstnaneckými benefity 

pouze výjimečně. Ty jsou doménou zejména ziskového sektoru. Pokud se s nimi na 

některých, většinou soukromých mateřských školách setkáme, mohou plnit motivační roli 

pouze tehdy, když si pedagogové uvědomí, že tato výhoda není samozřejmá a na jiných 

školách téměř neexistující. Ředitel musí stanovit jasná pravidla poskytování těchto 

benefitů. 
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2.3.5 Sociální programy 

Ve školství se sociální programy odvíjí z FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) a 

jsou pro všechny zaměstnance stejné, proto je nemůžeme zařadit mezi motivační faktory. 

Naopak v mnohých případech, kdy pedagogové srovnávají částky poskytované z FKSP 

v jiných organizacích, mohou fungovat jako faktory nespokojenosti. 

Nejčastější druhy čerpání z FKSP: 

• Příspěvky na stravování 

• Příspěvky na penzijní připojištění 

• Kulturní a společenské akce 

• Očkování proti chřipce a vitamíny 

• Příspěvek na rekreaci 

• Životní a pracovní výročí 

 

2.3.6 Plat a odměna 

Finanční prostředky jsou jednou z nejdůležitějších potřeb člověka, protože slouží jako 

prostředek k naplňování jeho dalších potřeb. Peníze mají stimulační účinek, ale stimulují 

různé typy pracovníků v různých pracovních podmínkách odlišně. 

Odměňování jako specifický druh motivace a motivační schopnost peněz je 

předmětem mnoha sporů. Ani nejlepší plat nebo odměna nestačí k motivaci pracovníků, 

pokud je stálý a neměnný, a tím se stává samozřejmostí, kterou lidé pak nadále očekávají. 

A mnohdy očekávají automaticky i jeho další růst. Řešení se nabízí v pružném systému 

odměňování podle stanovených kritérií v závislosti na odváděné práci. V případě 

předškolního školství je to formou osobního příplatku a odměny. 

Ve školství se jako velké negativum jeví tabulkové tarify, které sice všem 

učitelům zaručují pravidelný nárůst platů, ale nezahrnují v sobě hodnocení odváděné práce 

jednotlivých pedagogů. Chybí zde fungující kariérní řád, který by pomohl mladým, ale 
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mnohdy dobrým a aktivním učitelům, zlepšit své platové podmínky v porovnání se 

zkušenými, ale mnohdy již rutinně pracujícími kolegy. 

Osobní příplatek je však stanovován na delší období a tím se po určité době (říká 

se, že asi po třech měsících) ztrácí motivační účinek. Učitelé by si měli uvědomit, že 

osobní příplatek není samozřejmou součástí jejich platu a jeho výše se stanovuje podle 

jasných kritérií. To ovšem vyžaduje od managementu školy přesně definovat pravidla 

nadtarifního odměňování (kritéria odměňování), se kterými seznámí všechny pracovníky a 

postupuje podle nich. 

Odměna je určitou formou hodnocení práce, uznání či neuznání. Výše odměny by 

měla odpovídat výsledkům práce. Největším problémem v oblasti odměňování je výše 

odměny a výčet činností, za které je daný učitel odměňován. Zde se nejvíce projevuje 

teorie spravedlivé a nespravedlivé odměny. Je známo, že učitel subjektivně posuzuje, zda 

v porovnání s výkony ostatních kolegů dostal spravedlivou odměnu. Odměna by měla 

následovat bezprostředně po odvedené práci, mimořádné akci apod., pro které byl nárok na 

odměnu v kritériích nastaven. Pokud se tak nestane, pedagog je zklamán a klesá jeho 

motivace pro další nadstandardní práci i důvěra ve vedení školy (pocit nespravedlivé 

odměny).  
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2.4 Sloučené mateřské školy 

Právě tyto problémy se nejvíce projevují v případě sloučených organizací. Ke slučování 

předškolních zařízení docházelo v době přechodu do právní subjektivity, kdy ve většině 

případů o tomto sloučení rozhodl zřizovatel (obec). V menších obcích docházelo ke 

sloučení základní školy a mateřské školy, ve městech pak ke slučování několika 

mateřských škol pod jedno ředitelství a není výjimkou, že toto zařízení zastřešuje i 16 

odloučených pracovišť.  

Jednotlivá pracoviště mají sice kompetence v oblasti vzdělávací při tvorbě 

Školního vzdělávacího programu tvořeného podle podmínek školy, mnohdy nakládají i 

s finančními prostředky na provoz zařízení, ale mzdové prostředky jsou přerozdělovány 

z jednoho společného účtu. A to se jeví, jako největší problém v případě motivace 

pracovníků. Prostředky jsou uvolňovány pro všechna odloučená pracoviště najednou a 

v poměrné části podle počtu pracovníků bez ohledu na ušetřené mzdové prostředky na 

jednotlivých pracovištích. Funguje zde princip solidarity velkých vícetřídních mateřských 

škol se školami jedno nebo dvoutřídními. Vedoucí těchto pracovišť je sice svým 

zaměstnancům přerozdělují podle stanovených kritérii (příloha 3) a skutečně odváděné 

práce, ale mnohdy s časovým odstupem. Právě v této oblasti projevují zaměstnanci, 

v tomto případě zejména pedagogičtí, často svoji nespokojenost. 

Vedoucí učitelky nebo zástupce ředitele zajišťují motivaci pracovníků po všech 

stránkách. Řídí se výše popsanými způsoby, ale v případě sloučených mateřských škol 

zaznamenávají z řad pedagogů stesky po pozitivní motivaci přímo od statutárního ředitele. 

Chybí jim ocenění své práce z jeho úst, mají pocit, že odměňování vázne právě na malé 

účasti ředitele na dění v jednotlivých zařízeních. Chápou, že při větším množství škol a 

jeho úvazku přímé výchovné práce, nemůže stihnout být častěji na jednotlivých školách, 

ale zároveň poukazují na fakt, že právě z tohoto důvodu měla být zachována alespoň 

částečná možnost rozhodovat o přidělování odměn v aktuálním čase. 

Záviděníhodná není ani situace vedoucích učitelek, které na jedné straně 

zaměstnancům prezentují požadavky ředitelství a na druhé straně filtrují požadavky, 

připomínky a problémy podřízených směrem k ředitelům. Jejich práce je nejvíce 
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motivovaná pocitem zodpovědnosti za chod odloučeného pracoviště, oceněním kvality 

jejich práce ředitelem školy, kolegy, rodiči a hlavně pocitem dobře odváděné práce. 

Většina vedoucích pracovníků si uvědomuje i nutnost dalšího profesního růstu, proto se 

nadále vzdělává po stránce pedagogické i manažerské v kurzech, seminářích i studiem na 

vysokých školách. 

Statutární ředitelé ve sloučených mateřských školách delegují na vedoucí učitelky 

nebo zástupkyně pravomoci v různém rozsahu. Personální záležitosti zůstávají plně 

v kompetenci ředitelů. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá většinou na 

úrovni jednotlivých odloučených pracovišť, kdy konečné rozhodnutí vystaví statutární 

ředitel. Sestavování školních vzdělávacích programů je ve většině případů delegováno na 

jednotlivé vedoucí učitelky. Hlavním důvodem je nutnost zohlednění specifických 

podmínek jednotlivých škol ve školním vzdělávacím programu. 

Delegování pravomocí k nakládání s finančními prostředky, ať už provozními 

nebo mzdovými, se v jednotlivých sloučených mateřských školách značně liší. Většinou 

jednotlivá pracoviště samostatně nakládají s provozními prostředky, výjimkou však není 

ani případ, kdy dostane vedoucí učitelka přidělenou pouze konkrétní částku např. na nákup 

výtvarného materiálu od přesně určeného dodavatele. V případě mzdových prostředků se 

tyto postupy diferencují ještě více. Samostatné nakládání se mzdovými prostředky 

v dotazníku neuvedla žádná vedoucí učitelka ani zástupkyně ředitele. 



24 

3 Výzkumná část 

 

3.1 Oblast výzkumu 
Výzkumná část práce je zaměřena na zjištění, jaké formy motivace se nejvíce využívají 

v mateřských školách, které formy považují pedagogové za nejúčinnější a zda jsou v této 

oblasti rozdíly mezi mateřskými školami samostatnými a sloučenými. 

 

3.2 Výzkumné šetření 

Pro účely výzkumného šetření byl vytvořen dotazník (příloha č. 4). Ve výzkumném šetření 

bylo osloveno 5 sloučených organizací tvořených několika mateřskými školami, 10 

sloučených mateřských škol se základní školou a 15 samostatných mateřských škol. 

Většina škol byla oslovena elektronicky, pouze mateřské škole Jirkov byly dotazníky 

předány v tištěné podobě v počtu odpovídajícím počtu zaměstnanců. 

 Dotazník byl zcela anonymní, aby byla zajištěna pravdivost a nezkreslenost 

odpovědí. Byl rozdělen do tří částí. První část se týkala pouze zmapování obecných údajů 

tvořených druhem zařízení, profesním zařazením a délkou praxe v oboru. Druhá část byla 

zaměřena na motivaci ze strany vedení školy a poslední část mapovala působení 

motivačních stimulů na pedagogické pracovníky.  

 

3.3 Vyhodnocení výsledků 

Na dotazníky rozeslané elektronickou poštou reagovala s výjimkou 2 sloučených zařízení 

tvořených ZŠ a MŠ každá oslovená organizace. Počet vyplněných dotazníků se pak různil, 

podle možnosti přístupu učitelů k internetu ve školách a samozřejmě zde sehrála svoji roli i 

ochota zúčastnit se výzkumného šetření. V těchto případech dotazníky vyplnily alespoň 

vedoucí učitelky. 

3.3.1 Statistika obecné části (A) dotazníkového šetření  
V následujících tabulkách je zaznamenána frekvence odpovědí na jednotlivé otázky 

v procentech a vyhodnocení identifikačních údajů o respondentech. 
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Návratnost dotazníků 

Organizace Počet oslovených zařízení Počet vyplněných 

dotazníků 

Samostatná MŠ 15 28 

MŠ + ZŠ 10 8 

MŠ + MŠ 5 60 

 

 

 

 

Pracovní zařazení: 

Učitelka: 65 

Vedoucí učitelka: 31 

Praxe v oboru: průměrně 21 let 

Podle udávané doby praxe v oboru lze usoudit, že se dotazníkového šetření zúčastnili 
pedagogové starší čtyřiceti let s mnohaletou pracovní zkušeností v oboru. 
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3.3.2 Hypotézy 
 

Cílem výzkumného šetření bylo potvrdit nebo vyvrátit tyto stanovené hypotézy týkající se 

motivace pedagogických pracovníků. 

 

H1 Formy motivace v samostatných mateřských školách i ve sloučených 

organizacích jsou stejné 

Viz dotazník část B a C 

 

H2 Učitelky mateřských škol nejvíc motivuje ocenění jejich práce ze strany dětí a 

jejich rodičů 

Viz dotazník část C 

 

H3 V mateřských školách je málo využíváno delegování úkolů na učitelky jako 

formy motivace 

Viz dotazník část C 
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3.3.3 Výsledky dotazníkového šetření 
 

A. Motivace ze strany vedení školy (počet odpovědí vyjádřený v procentech) 

                                                                                                           Často     občas     nikdy 

1.       Zažíváte pochvalu, uznání nebo ocenění vaší práce od  

          svého ředitele/ky? 

36% 62% 2% 

2.        Povzbuzuje vás ředitel/ka k další práci? 

 

44% 49% 7% 

3.        Hodnotí vás ředitel/ka negativně? 

 

0 38% 62% 

4.        Máte pocit, že je jeho kritika oprávněná (pokud ji již  

           použije)? 

18% 53% 29% 

5.        Dokáže váš/e ředitel/ka ocenit vaši práci před  

           ostatními? 

38% 55% 7% 

6.        Máte pocit sebeuspokojení, když se vám něco povede? 

 

89% 11% 0 

7.        Pozorujete na sobě syndrom vyhoření? 

 

20% 64% 16% 

8.        Pověřuje vás důležitými úkoly, kterými vám dává  

           najevo vaše schopnosti? 

9% 62% 29% 

9.        Jste za práci nad rámec povinností odměňováni? 

 

67% 33% 0 

10.      Využívá váš/e ředitel/ka k ocenění vaší práce systém  

            zaměstnaneckých výhod nebo benefitů? 

0% 0% 100% 

11.      Postupujete ve škole podle jasných kritérií na  

           odměňování pedagogických pracovníků? 

89% 7% 4% 
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B. Působení motivačních stimulů na pedagogické pracovníky v mateřských školách 

 (uvedeno v %) 

 1 2 3 4 5 

1.      Pochvala ředitele/ky 47 29 22 2 0 

2.      Pověření zodpovědnou prací nebo podíl na  

         spolurozhodování 

18 33 36 7 7 

3.      Pocit z dobře odvedené práce 73 18 9 0 0 

4.       Pochvala nebo jiné ocenění od rodičů 64 20 9 7 0 

5.       Ocenění od dětí, jejich náklonnost a sympatie 77 16 7 0 0 

6.       Veřejné ocenění 13 20 40 9 18 

7.       Zaměstnanecké výhody 0 2 7 13 78 

8.       Finanční odměna 55 27 11 7 0 

9.       Možnost samostatného rozhodování 40 47 13 0 0 

Napište, co vás osobně nejvíce motivuje:  

Uznání dětí a rodičů uvedeno 32x 

Finanční ohodnocení uvedeno 48x 

Možnost samostatného rozhodování uvedeno 15x 

Napište, co vám v oblasti motivace chybí nebo vadí: 

Nedostatek financí na odměny učitelům uvedeno 15x 

Nedostatečné finanční ocenění uvedeno 51x 

Nízká společenská prestiž uvedeno 34x 
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3.3.4 Vyhodnocení  výsledků výzkumného šetření části B 
 

Otázky zachycují využívané motivační stimuly a jejich četnost vnímanou pedagogickými 

pracovníky mateřských škol. 

 

1. Zažíváte pochvalu, uznání nebo ocenění vaší práce od svého ředitele/ky? 

 

 

 
 

Nejpočetnější část respondentů (62 %) udává, že je občas pochváleno nebo oceněno svým 

nadřízeným, 36 % respondentů zažívá pochvalu a ocenění odváděné práce často. Pouze 

2 % respondentů se s pochvalou ředitele nesetkávají. Z výzkumného šetření se dá soudit, 

že většina ředitelů nebo vedoucích pracovníků projevuje zájem o práci pedagogických 

pracovníků a dokáže ji průběžně i ocenit. Základem pro schopnost ředitele pochválit 

pracovníka je vzájemná komunikace s učiteli. Ředitel má zaměstnance pochválit za dobrou 

práci a zvolit vhodnou formu (soukromě nebo před kolektivem), vytváří se tak zároveň 

zpětná vazba pro učitele.   
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2. Povzbuzuje vás ředitel/ka k další práci? 

 

 
Povzbuzování pracovníků je jednou z metod pozitivní motivace. V osloveném vzorku 

respondentů se necítí být svým nadřízeným povzbuzováno 7 % pedagogů. Přestože to není 

nijak vysoké číslo, stojí za zamyšlení, co je příčinou nezájmu nebo opomíjení ředitele. 

V případě sloučených organizací je to zejména nedostatek česu na komunikaci se všemi 

jednotlivými pedagogickými pracovníky. Ostatních 44 % učitelů se cítí být povzbuzováno 

často a 49 % občas.  

3. Hodnotí vás ředitel/ka negativně? 

 

 
Kritika jako způsob motivace je podle dotazníkového šetření používána ve 38 % pouze 

občas, což svědčí o častějším využití pozitivní motivace před kritikou, napomínáním a 

postihy. 
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4. Máte pocit, že je jeho kritika oprávněná (pokud ji již použije)? 

 

 
Více než polovina respondentů (53 %) připouští, že pokud jsou ředitelem/kou kritizováni, 

jedná se o kritiku alespoň částečně nebo někdy oprávněnou. 18 % respondentů uznává 

kritiku jako oprávněnou často a 29 % pedagogů se cítí být kritizováno neoprávněně. 

 

5. Dokáže váš/e ředitel/ka ocenit vaši práci před ostatními? 

 

 

Tato otázka měla monitorovat, zda ředitelé umí ocenit pedagogické pracovníky před 

ostatními kolegy. Dotazníkové šetření ukázalo, že 7 % ředitelů učitele před ostatními 

neocení vůbec a 55 % pouze občas. Jen 38 % ředitelů využívá možnosti ocenění práce 

jednotlivce před ostatními. Zde se vyskytly poměrně velké rozdíly v odpovědích 

pedagogických pracovnic ze samostatných mateřských škol a škol sloučených. Ve 
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sloučených MŠ se učitelky setkávají většinou s pochvalou od vedoucí učitelky, ale 

očekávají i ocenění statutární ředitelky. 

 

6. Máte pocit sebeuspokojení, když se vám něco povede? 

 

 
Téměř 89 % učitelů zažívá pocit sebeuspokojení z dobře vykonané práce. Zbylých 11 % 

zažívá tento pocit občas. Z toho vyplývá, že většina pedagogických pracovníků 

v mateřských školách má radost ze své práce a ta jim přináší uspokojení a motivaci do 

další práce. Zde odpovídaly jednotně všechny pedagogické pracovnice bez rozdílu 

pracovního zařazení i druhu organizace, v níž pracují. 

 

7. Pozorujete na sobě syndrom vyhoření? 
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Pouze 16 % učitelek na sobě nepociťuje příznaky syndromu vyhoření. Dalších 20 % 

respondentů ho pociťuje často a 64 % pedagogických pracovníků občas. Tento stav 

vychází zejména z vyšší průměrné doby praxe, která je u tohoto vzorku respondentů 21 let. 

Nejdelší doba praxe je 31 let a nejkratší 6 let. Můžeme tedy konstatovat, že většinou 

odpovídaly učitelky ve věku nad 40 let. Tyto učitelky bývají zklamány změnami, které 

přinesla změna společnosti – nižší společenský kredit a uznání, absence funkčního 

kariérního řádu s možností spravedlivého odměňování podle výkonů nikoliv podle 

odpracovaných let, nízké rozpočty pro obor školství apod.. Ve sloučených zařízeních i 

pocit nespravedlivého přerozdělování mzdových prostředků na principu solidarity 

s menšími pracovišti, absence kontaktu a pochvaly od statutárního ředitele. Nemalou roli 

zde sehrává i únava a fyzická kondice učitelek. Zde by mohl pozitivní roli sehrát dobře 

nastavený sociální program péče o zaměstnance, kam by se mohla zařadit rehabilitační 

nebo lázeňská péče o zaměstnance. Bohužel i to je otázka financí ve školství. 

 

8. Pověřuje vás důležitými úkoly, kterými vám dává najevo vaše schopnosti? 

 

 

Otázka pověření pracovníků podílem na spolurozhodování nebo samostatného vykonání 

samostatného úkolu je záležitost poměrně složitá. Mnoho pedagogů z mateřských škol se 

takové odpovědnosti vyhýbá a raději vše ponechá na řediteli, vedoucí učitelce nebo 

zástupci ředitele. Často bývá pověřeno důležitými úkoly 9 % respondentů, zejména 

vedoucích učitelek, 62 % občas a 29 % nikdy. 
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9. Jste za práci nad rámec povinností odměňováni? 

 

 

Odměňování je nejcitlivější část motivace, která působí na každého jedince individuálně a 

projevují se zde subjektivní pocity každého pracovníka. Nikdo z oslovených respondentů 

neuvedl, že by nebyl za práci nad rámec svých pracovních povinností oceněn. 67 % 

pracovníků je odměňováno občas a 33 % často. I zde se odpovědi lišily podle typu 

zařízení. Odpověď často uváděly především učitelky ze samostatných mateřských škol. 

 

10. Využívá váš/e ředitel/ka k ocenění vaší práce systém zaměstnaneckých výhod nebo  

benefitů? 

 

 



35 

Zaměstnanecké benefity jsou využívány zejména v ziskové sféře. V současné době si svůj 

systém zaměstnaneckých výhod vytvářejí i některé samostatné prosperující školy a školská 

zařízení, která jsou sice spíše výjimkou, ale jejich zaměstnanci si jsou většinou dobře 

vědomi, že se jedná o nadstandardní motivační složku, kterou by jinde nedostali, a není 

v žádném případě nároková. Že se jedná o výjimečnou věc ve školách, potvrzují i výsledky 

dotazníkového šetření, protože 75 % respondentů uvádí, že ředitel nepoužívá benefity 

k ocenění jejich práce nikdy. 18 % uvádí jejich využití občas a pouze 7 % často. O jaké 

benefity se jedná, nebylo dotazníkovým šetřením zjišťováno. 

 

11. Postupujete ve škole podle jasných kritérií na odměňování pedagogických  

pracovníků? 

 

 

Vypracování závazných kritérií pro odměňování pracovníků je v každé škole 

samozřejmostí, měli by s nimi být seznámeni  všichni zaměstnanci a ředitel je povinen řídit 

se jimi při odměňování pracovníků. Přesto 4 % respondentů uvádí, že se ve škole podle 

jasných kritérií nepostupuje nikdy a 7 % uvádí, že se podle nich postupuje pouze občas. 

Většina (89 %) respondentů uvádí, že se postupuje podle jasných kritérií a tudíž se dá 

předpokládat, že tato kritéria znají. V odpovědích na tuto otázku se neprojevily žádné 

rozdíly mezi odpověďmi zaměstnanců samostatných nebo sloučených pracovišť. 
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Po vyhodnocení bloku jedenácti otázek týkajících se používaných způsobů 

motivace lze kostatovat, že v samostatných i sloučených mateřských školách se používají 

stejné způsoby motivace, pouze je pedagogičtí racovníci odlišně vnímají. Chybí zde 

častější kontakt s ředitelkou, rozhodování je částečně omezené nutností souhlasu 

z ředitelství, výše a frekvence odměn je řízena centrálně a nepostihuje tak aktuální potřeby 

jednotlivých pracovišť. To často působí jako demotivátor. 

 

3.3.5 Vyhodnocení  výsledků výzkumného šetření části C  
 

Blok otázek v části C mapuje účinnost jednotlivých motivačních stimulů na jednotlivé 

pedagogické pracovníky mateřských škol. Hodnotící škála je součástí dotazníku(1-

motivuje nejvýrazněji…5 - motivuje nejméně). 

 

1. Pochvala ředitele/ky 

 

Pochvala ředitelky jako působí velice výrazně na velkou část pedagogických pracovníků. 

Pokud vezmeme v úvahu odpovědi označené známkou 1 a 2, můžeme konstatovat, že 76 % 

respondentů je motivováno pochvalou od vedoucího pracovníka nadprůměrně a pro dalších 

22 % respondentů je tato pochvala potěšující a zároveň i motivující. Pouze pro 2 % nemá 

pochvala téměř žádnou motivující váhu. Přímá pochvala ředitele je základním kamenem 

zdárné komunikace na pracovišti a zároveň zpětnou vazbou mezi ředitelem a pedagogem 
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při hodnocení výchovně vzdělávacího procesu. Je důležitým prvkem evaluace i podkladem 

pro hodnocení pedagoga (i finanční). 

 

2. Pověření zodpovědnou prací nebo podíl na spolurozhodování 

 

Podíl na spolurozhodování nebo pověření zodpovědnou prací nebo samostatným úkolem je 

považováno za motivační prvek u 51 % respondentů. Na 36 % pedagogů působí pouze 

průměrně a zbylých 14 % tento způsob motivace nemotivuje. Lze předpokládat, že se 

takovým činnostem snaží vyhnout a pokládají je za pracovní náplň vedoucích pracovníků. 

 

3. Pocit z dobře odvedené práce 

 

Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že většina pedagogických pracovníků zažívá 

pocit z dobře odvedené práce a považuje ho za velkou motivaci pro svou další práci. Pocit 
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z dobře odvedené práce funguje jako dobíječ energie a částečně učitele chrání i před 

pocitem syndromu vyhoření. 

4. Pochvala nebo jiné ocenění od rodičů 

 

Výsledných 84 % pedagogů, kteří odpovídali na otázku, že ocenění jejich práce rodiči dětí 

je pro ně velkou motivací, není nijak překvapující, protože důvěra rodičů je pro učitele 

velice důležitá. Opět je to zpětná vazba k jejich vykonané práci. Proto je zarážející, že 7 % 

pedagogických pracovníků nepovažuje pochvalu rodičů za pozitivní motivaci do další 

práce. To může svědčit o špatné komunikaci mezi učiteli a rodiči. 

5. Ocenění od dětí, jejich náklonnost a sympatie 

 

V případě sympatií dětí a jejich náklonnosti jednoznačně odpovídala většina pedagogů o 

pocitu výrazné motivace. Z toho lze vyvozovat závěr, že pro učitele je dítě středem jeho 
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pozornosti, že většinu svého pracovního úsilí vynakládá na to, aby se dítě cítilo v mateřské 

škole bezpečně a spokojeně, všestranně se rozvíjelo a učitele vnímalo jako osobu sobě 

blízkou. 

6. Veřejné ocenění 

 

Veřejné ocenění se jeví jako sporná otázka. Zde se odpovědi na sílu motivace velice lišila. 

Lze předpokládat, že učitelé mají dojem, že veřejnost vnímá jejich práci pouze 

zprostředkovaně prostřednictvím prezentace školy na veřejnosti (výstavy dětských prací, 

vystoupení, soutěže apod.), ale nevnímají práci učitelů komplexně. Proto veřejné ocenění 

nemá pro učitele tak vysokou motivační sílu. 

7. Zaměstnanecké výhody 

 

Odlišnost názorů na zaměstnanecké výhody jakožto motivátory se různí mezi pedagogy 

také proto, že za zaměstnaneckými výhodami hledá každý pracovník něco odlišného. Pro 

někoho to může být délka dovolené, pro jiného možnost nesetrvávat na pracovišti celých 8 
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hodin a pro jiné jsou to opravdu zaměstnanecké benefity poskytované zaměstnavatelem 

(možnost rehabilitací, mimořádného volna apod.). V praxi však zaměstnanecké benefity 

využívá pouze málo škol, proto je nemůžeme považovat za důležité motivační stimuly. 

8. Finanční odměna 

 

Finanční odměna je nejdiskutovanější způsob motivace. Pouze 7 % respondentů 

odpovědělo, že považují finance za malou motivaci k práci. Pro 55 % pedagogů je finanční 

odměna velice silnou motivací a i dalších 27 % respondentů se cítí být silně motivováno 

finanční odměnou. Průměrnou účinnost finanční odměny na motivaci k práci označilo 11% 

zúčastněných pedagogů. Můžeme tedy hovořit o potřebě pedagogických pracovníků být za 

svou práci spravedlivě odměněni. Co to však v praxi přináší? V případě samostatných 

mateřských škol by neměl být problém operativně odměnit zaměstnance ve správnou dobu 

odpovídající finanční částkou podle jasně stanovených kritérii, se kterými jsou 

zaměstnanci seznámeni. Složitější to je ve sloučených organizacích, kde jsou finanční 

prostředky na odměny uvolňovány hromadně, bez ohledu na aktivity jednotlivých 

odloučených pracovišť, která pracují podle vlastních školních vzdělávacích programů, a 

proto nároky na odměnu vznikají v na každém pracovišti v jiném období. Zaměstnanci se 

mohou cítit nedoceněni a ztrácí chuť do další práce nad rámec svých povinností, dostavit 

se může i syndrom vyhoření. 
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9. Možnost samostatného rozhodování 

 

Možnost samostatného rozhodování vítají v různé míře všichni oslovení respondenti a také 

ji považují za poměrně silný motivační stimul. Základem samostatného rozhodování je 

zejména tvorba třídních vzdělávacích programů, podle nichž jednotliví učitelé pracují. 

Jejich základem je školní vzdělávací program, který by měl být nastaven tak, aby dával 

učitelům co nejširší možnost vytvořit si svůj třídní program šitý na míru sobě i dětem. Jako 

motivace pro pedagogické pracovníky může být i delegování kompetencí a odpovědnosti 

za některé projekty, organizování akcí školy apod. Toto nejvýrazněji pociťují zejména 

zástupci ředitele nebo vedoucí učitelky ve sloučených mateřských školách, které tuto 

skutečnost uvádějí jako výrazný motivační stimul. Potřeba samostatného rozhodování je 

ovlivňována i ctižádostí jednotlivých učitelek, jejich temperamentem a organizačními 

schopnostmi. Omezování kompetencí a možnosti samostatného rozhodování v případě 

vedoucích učitelek je pociťován jako silný demotivátor. 
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Součástí dotazníkového šetření byly i otevřené otázky. Odpovědi na tyto otázky byly 

vyhodnoceny v pořadí nejčastěji se vyskytující odpovědi. Na tyto otázky neodpověděli 

všichni respondenti. 

Co vás nejvíce motivuje?  

1. Spokojenost dětí 

2. Uznání rodičů.  

3. Pochvala od ředitele 

4. Finanční odměna, pokud je spravedlivá 

5. Pocit z dobře odvedené práce 

6. Samostatné rozhodování 

7. Pracovní doba a délka dovolené 

 

Co vám v oblasti motivace nejvíce chybí nebo vadí? 

1. Finanční odměna není využívána operativně (ztrácí tak motivační sílu) 

2. Špatná komunikace s ředitelkou 

3. Nezájem ředitelky o práci učitelek 

4. Ředitelka málo deleguje úkoly a odpovědnost ostatním učitelkám 

5. Ztráta prestiže práce učitelek MŠ ve společnosti  

6. Nezájem zřizovatele o dění v MŠ 

7. Normativy pro pedagogické pracovníky (chybí finance a druhá učitelka ve třídě) 

8. Nadměrná administrativa 

9. Zaměstnanecké výhody 
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Na položené otázky odpověděly pouze 2/3 respondentů, jež se byly ochotny zúčastnit 

vyplňování dotazníků. Všichni odpovídající se shodli na nejsilnějším motivátoru, za který 

označili spokojenost dětí a jejich rodičů. Nejvíce jim vadí systém odměňování ve školách 

(nejvíce těchto odpovědí bylo ze sloučených mateřských škol). Dodatečným šetřením 

formou doplňujícího rozhovoru bylo zjištěno, že nespokojenost těchto pedagogických 

pracovníků vyplývá z neoperativního způsobu odměňování. To znamená., že odměna je 

poskytnuta tehdy, kdy jsou finance přerozděleny ze společného účtu a ne aktuálně, kdy by 

podle stanovených kriterií být vyplacena měla.  
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3.3.6 Vyhodnocení stanovených hypotéz 
 

H1 Formy motivace v samostatných mateřských školách i ve sloučených 

organizacích jsou stejné 

Na základě vyplněných dotazníků a porovnání odpovědí pedagogických pracovníků 

z jednotlivých druhů mateřských škol, lze jednoznačně potvrdit stanovenou hypotézu, že 

ve všech mateřských školách bez rozdílu se požívají stejné motivační metody. Rozdíl je 

pouze v poměru jejich využití. 

 

 H2 Učitelky mateřských škol nejvíc motivuje ocenění jejich práce ze strany 

dětí a jejich rodičů 

Odpovědi z dotazníkového šetření potvrzují jednoznačně i tuto stanovenou hypotézu. 

Učitelky motivuje spokojenost a náklonnost dětí a jejich rodičů. Jako silný motivační 

faktor udává tento fakt téměř 100% učitelek. Na druhou stranu jsou demotivovány ztrátou 

společenské prestiže a nízkým finančním oceněním za jejich práci. 

 

H3 V mateřských školách je málo využíváno delegování úkolů na učitelky 

jako formy motivace 

Vyhodnocení pravdivosti této hypotézy může být zavádějící, protože v dotazníkovém 

šetření nebyla tato otázka přímo položena a vychází se zde pouze z odpovědí na otevřené 

otázky ze závěrečné části dotazníku. Přesto učitelky uvedly, že je motivuje možnost 

samostatného rozhodování a chybí jim delegování úkolů a odpovědnosti od ředitelky 

mateřské školy. Paradoxně si na nedostatek delegování úkolů nestěžují vedoucí učitelky, 

protože částečné přenesení kompetencí ředitelky do jejich pracovní náplně ředitelce ušetří 

mnoho času a administrativní práce. Přesto můžeme konstatovat, že delegování 

odpovědnosti nebo pověřování vyřešením úkolů je jako motivace používáno málo a 

některými učiteli tato forma za motivaci považována není. 
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4 Závěr 
Motivace je nedílnou součástí práce ředitelů všech typů škol a školských zařízení. Aby 

plnila svoji funkci, musí být zvolena citlivě s ohledem na individuální zvláštnosti a potřeby 

všech zúčastněných pracovníků. Základem je dobrá komunikace na pracovišti. Každý 

ředitel musí být připraven komunikovat se svými kolegy a být ochoten vést s nimi neustálý 

dialog. Jedině tak si může udělat ucelený přehled o potřebách, pocitech, problémech a 

přáních svých pracovníků.  

Podnětem pro orientaci této práce na motivaci pedagogických pracovníků 

v mateřských školách a srovnání motivačních postupů v samostatných a sloučených 

mateřských školách, byly připomínky učitelek a jejich nespokojenost s touto organizační 

strukturou jako celkem. Připomínky se ve většině případů týkaly nedostatku osobního 

kontaktu se statutární ředitelkou, nedostatečným finančním ohodnocením své práce a 

omezením možnosti samostatného rozhodování. 

Nejvíce problémů v oblasti motivace je způsobeno nedostatečnou komunikací na 

pracovištích, zejména ve sloučených mateřských školách, kdy součástí jedné organizace 

bývá i více než 10 mateřských škol s různými podmínkami pro předškolní vzdělávání. 

V takových organizacích nelze zajistit individualizovaný přístup k jednotlivým 

pedagogickým pracovníkům ze strany statutárního ředitele v plném rozsahu. A vzhledem 

k  jeho úvazku přímé výchovné práce to není ani možné. Úlohu koordinátora přebírají 

v tomto případě vedoucí učitelky nebo zástupkyně ředitele a právě ty nejčastěji uváděly 

pocity nedostatečné motivace formou uznání a možnosti samostatného rozhodování, 

zejména v oblasti hospodaření se mzdovými prostředky. Ty jim jsou většinou přidělovány 

nárazově v přepočítané částce na pracovníka pro všechna odloučená pracoviště bez ohledu 

na ušetřené mzdové prostředky, nikoli podle jejich aktuálních potřeb.  

Výše uváděné výsledky dotazníkového šetření a potvrzení stanovených hypotéz 

zřejmě nepřineslo překvapující výsledky. Mohou být podkladem pro zamyšlení ředitelů 

škol a školských zařízení nad přístupem k motivaci svých kolegů, kteří od nich často čekají 

nejen finanční odměnu, ale zejména slova pochopení a povzbuzení do jejich další práce. 

Nejzřetelněji se projevily rozdíly v motivaci formou osobního povzbuzení a pochvaly od 

ředitelů. V případě samostatných mateřských škol je to jedna z nejběžnějších metod 
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motivace, na rozdíl od sloučených mateřských škol, kde pociťují pedagogové nedostatek 

osobního kontaktu se statutárním ředitelem a ohodnocení výsledků jejich práce.  

Výsledky výzkumného šetření spolu s vyvozenými závěry by mohly využít 

zejména ředitelky sloučených mateřských škol jako doporučení, na co se mají v případě 

motivace pedagogických pracovníků zaměřit a čeho se naopak vyvarovat. 
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Maslowova hierarchie potřeb 



 

Příloha 2 

 

Kariérní řád pro učitele – výsledný návrh 

Radek Sárközi, Učitelský odborový klub, www.volny.cz/uok 

7 Shrnutí diskuze 

Na začátku října jsem se rozhodl předložit k veřejné diskuzi vlastní návrh kariérního řádu 

jako reakci na dlouhodobou nečinnost ministerstva školství a ČMOS PŠ. Přestože se o jeho 

zavedení mluví minimálně od roku 1998 a Petra Buzková se nechala slyšet, že na jaře 2003 

předloží vládě návrh příslušného zákona, nikdo se nezeptal řadových učitelů, zda kariérní 

řád chtějí a jakou podobu by měl mít. Nikdo také nepředložil informační materiál, jak je 

odměňování učitelů ošetřeno v zemích Evropské unie, aby si čeští učitelé mohli vybrat, 

který systém je jejich srdci nejbližší.  

18. 10. 2002 jsem zveřejnil první verzi kariérního řádu, kterou připomínkovalo více než 

200 ředitelů a učitelů základních i středních škol. Jejich náměty byly zařazeny do druhé 

verze. Tento materiál byl 11. 11. 2002 opět předložen k veřejné diskuzi a nesetkal se 

s žádnými výraznými výtkami, kromě vyjádření předsedy ČMOS PŠ Jaroslava Rösslera 

v rádiu BBC, že jde o pamflet. Konečná verze kariérního řádu se tudíž nijak výrazně neliší 

od druhé verze, pouze ji doplňuji o odpovědi na některé závažné dotazy týkající se 

zavádění kariérního řádu do praxe. Výslednou podobu chci předložit ministryni školství 

jako oficiální návrh Učitelského odborového klubu a doufám, že ho bude respektovat, 

protože jde o výsledek několikaměsíční veřejné diskuze, které se mohl zúčastnit každý. 

8 Hlavní teze 

1) Kariérní řád by měl zcela nahradit stávající tarifní systém, protože jsou oba 

způsoby odměňování vzájemně nekompatibilní. Tarifní systém je navíc demotivující 

(nenutí učitele zlepšovat metody práce ani zvyšovat si vzdělání), znevýhodňuje učitele, 

kteří se do školství chtějí vrátit (není jim uznána doba odpracovaná mimo školství jako 

součást praxe), a je v rozporu s mezinárodní Chartou učitelů z roku 1966 (v ní se požaduje, 

aby učitelé mohli získat maximální plat po 10 až 15 letech praxe, platné tabulky tuto dobu 



 

ale prodlužují na 32 let). Oproti tarifnímu systému je kariérní řád velmi efektivním 

motivačním nástrojem pro pedagogy a zároveň garantem růstu kvality vzdělávání. 

2) Plat učitelů budou tvořit 3 složky – základní, nárokové a nenárokové. Základní 

složka bude vypočítána jako součet nástupního platu a příslušných atestací, které 

odpovídají vzdělání učitele. Nárokové složky obdrží učitel za činnosti nad stanovený 

úvazek, a to podle počtu studentů, s kterými pracuje, nebo doby, kterou s nimi stráví (např. 

třídnictví, exkurze, vedení školní knihovny atd.). Nenárokové složky budou plně 

v kompetenci ředitelů, kteří mohou zohlednit výsledky pedagogické práce konkrétních 

učitelů.  

3) Pedagogové budou zařazeni do 3 kategorií podle dosaženého vzdělání – vychovatel, 

učitel a metodik. Vychovatel musí mít minimálně středoškolské vzdělání ukončené 

maturitní zkouškou a atestaci z pedagogického a psychologického minima. Ideální pro toto 

zařazení je absolvent střední pedagogické školy. Učitel musí mít vysokoškolské vzdělání 

v alespoň jednom aprobačním předmětu a atestaci z pedagogiky a psychologie. Ideální pro 

toto zařazení je absolvent pedagogické fakulty. Metodik musí mít takové odborné a 

pedagogické vzdělání, aby mu umožnilo kvalifikovaně se podílet na dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

4) Financování kariérního řádu bude vícezdrojové – ze státního rozpočtu, rozpočtu 

zřizovatele a rozpočtu školy. Státní rozpočet bude garantovat výši základní složky platu, 

a to tak, že nástupní plat bude po zaokrouhlení na tisíce dolů odpovídat průměrné mzdě 

v zemi (nyní tedy 15.000 korun) a každá atestace bude znamenat 10 % z nástupního platu 

navíc. Škola bude mít nárok na plat pro 1 učitele na 20 žáků, vyšší počet učitelů bude moci 

dotovat zřizovatel školy. Zřizovatel školy odpovídá za zajištění nárokových složek platu, 

které budou stanoveny v minimální výši na žáka nebo na hodinu práce. Z rozpočtu školy 

může ředitel převést jakoukoliv částku navíc na platy učitelů (např. příjmy z pronájmu). 

Škola také může stanovit rodičovský příspěvek (školné) na nákup učebních pomůcek, 

otevření zájmových kroužků atd. Využití těchto peněz by mělo být pod kontrolou zástupců 

rodičů. Navýšení jednotlivých složek platu bude předmětem kolektivního vyjednávání na 

celostátní úrovni, v regionu a ve škole. 



 

5) Atestace budou rozděleny podle typu do 3 kategorií – teoretické, praktické a 

dlouhodobé. Teoretickou atestaci lze získat na základě závěrečného testu (např. školské 

právo a management, evaluace výsledků vzdělávání). Praktickou atestaci lze získat na 

základě závěrečné zkoušky (např. ECDL, cizí jazyk). Dlouhodobou atestaci lze získat na 

základě trvalejších úspěchů v oboru (např. autorství učebnic, titul profesor). 

6) Získání atestace bude svobodnou volbou každého pedagoga a získání jedné 

atestace nebude podmíněno absolvováním jiné. Získání atestace nemůže být podmíněno 

vstřícností ředitele. Všem učitelům musí být zajištěn rovný přístup k vyššímu vzdělání. 

Proto nelze atestace udělovat pouze na základě docházky do nějakého krátkodobého kurzu, 

ale pouze centrálními testy a zkouškami, které budou vypisovány několikrát ročně a učitelé 

si je budou platit sami. Učitel ovšem musí mít právo zúčastnit se přípravného kurzu k dané 

zkoušce.  

7) Udělování atestací bude mít na starost Atestační rada. Atestační radu budou tvořit 

zástupci vysokých škol, pedagogických center, institucí zřizovaných ministerstvem 

školství a dalších vzdělávacích institucí. Atestační rada stanoví, které atestace budou moci 

učitelé získat a za jakých podmínek. Možnost udílet atestace budou mít organizace 

zastoupené v Atestační radě. 

8) Pracovní dobu učitele budou tvořit 3 složky – přímá výuka, didaktická příprava a 

další vzdělávání. Pracovní doba musí učiteli umožnit jeho další vzdělávání. To lze zajistit 

tak, že přímá výuka bude tvořit 20 vyučovacích hodin rozdělených do 4 dnů v týdnu, 5. 

den bude vyhrazen pro účast na kurzech, suplovací pohotovosti a studium v knihovnách. 

Didaktická příprava na vyučovací hodiny bude tvořit zbytek pracovní doby. 

9) Zavedení kariérního řádu si vyžádá přechodnou dobu, během které si budou muset 

někteří učitelé doplnit příslušné vzdělání. V současné době učí na školách asi 10.000 

zaměstnanců s nedostatečnou kvalifikací. Tito lidé si budou muset ve stanovené lhůtě 1 až 

5 let doplnit vzdělání, které odpovídá jejich kariérnímu zařazení (vychovatel, učitel, 

metodik). Pokud to nezvládnou, budou muset školství opustit. Měly by pro ně být ovšem 

připraveny speciální programy, které by jim rychlé získání kvalifikace umožnily. 

10) Kariérní řád bude platit pro pedagogy ve všech mateřských, základních a 

středních školách, tedy i soukromých. Neřeší platový postup ředitelů, inspektorů, 



 

pracovníků pedagogických center, vysokých škol a dalších zaměstnanců působících ve 

školství, ale umožňuje využití i v případě těchto povolání. Lze též doporučit, aby při 

konkurzních řízeních na uvedená místa byly využívány vybrané atestace, jejichž získání je 

předpokladem ke kvalitnímu vykonávání daných funkcí. Kvalifikační požadavky by měly 

platit i pro osoby, které chtějí podnikat ve vzdělávání na živnostenský list. 

11) Zavedení kariérního řádu je podmíněno skokovým navýšením rozpočtu školství, 

tato investice by se ale měla vyplatit, protože přinese obrovské zvýšení kvality výuky. 

Toto rozhodnutí je zcela politické a závisí na prioritách vlády a parlamentu. 

Tabulka k bodu 4 

 Zařazení Požadavky Plat (100% = 15.000 
korun) 

1  

 

vychovatel maturita + atestace z pedagogického a 
psychologického minima  

60% + 10% za každou 
atestaci 

2 učitel vysokoškolské vzdělání + atestace z pedagogiky a 
psychologie 

100% + 10% za každou 
atestaci 

3 metodik vysokoškolské vzdělání (magistr) – státní zkouška 
z pedagogiky, psychologie a aprobačních 
předmětů + atestace určené Atestační radou 

100% + 10% za každou 
atestaci 

* všichni pedagogičtí zaměstnanci ve školství budou zařazeni do uvedených skupin podle 
dosaženého vzdělání 

Tabulka k bodu 5 

Atestace A (teoretické) Atestace B (praktické) Atestace C (dlouhodobé) 

Například:  

lektor akreditovaného 
programu dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků; 
školské právo a 
management; evaluace 
výsledků vzdělávání (tvorba 
testů atd.) 

Například:  

světový jazyk (TOEFEL…); 
počítačová gramotnost 
(ECDL); komunikační 
výchova; pedagogické a 
psychologické poradenství 

Například:  

autorství učebních textů; 
odborná publikační činnost; 
vyšší titul než magistr; lektor 
pedagogické praxe (studenti, 
začínající učitelé) 

* konkrétní atestace a způsob jejich ověřování určí Atestační rada  



 

Příloha 3 

 

Výňatek z platového předpisu sloučené MŠ- kritéria pro přiznání osobního ohodnocení a 

odměny 

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace, Smetanovy Sady 1558, 

Jirkov 

 

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS 

 

Vnitřní platový předpis upravuje platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích pro 

zaměstnance školy Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace.  Na základě zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se 

stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady. 

 

Obsah: 

 

1. Působnost a zásady vnitřního platového předpisu 

2. Určení platu 

3. Kvalifikační předpoklady 

4. Zařazení zaměstnance do platové třídy 

5. Zařazení zaměstnance do platového stupně 

6. Postup při zařazování nově přijatých zaměstnanců 

7. Platový tarif 

8. Zvláštní způsob určení platového tarifu některým zaměstnancům 

9. Příplatek za vedení 



 

10. Příplatek za noční práci 

11. Příplatek za práci v sobotu a neděli 

12. Plat nebo náhradní volno za práci přesčas 

13. Zvláštní příplatek 

14. Osobní příplatek  příloha č. 8 

15. Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah 

16. Odměna  příloha č. 9 

17. Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek 

18. Platový výměr 

19. Odměna z dohod 

20. Splatnost platu 

21. Výplata platu 

22. Srážky z platu 

23. Pracovní smlouva 

 

Příloha č. 8 

OSOBNÍ PŘÍPLATEK 

 

Osobní příplatek je poskytnut zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých 

pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. 

 

Poskytnutá výše osobního příplatku musí respektovat použitelný objem mzdových 

prostředků v delším časovém horizontu – mzdový limit. 

 

O zvýšení nebo snížení osobního příplatku rozhoduje ředitel školy na základě návrhu 

zástupce ředitele daného pracoviště. 

Osobní příplatek odebere ředitel zaměstnanci, pominou-li důvody, pro které byl přiznán. 



 

 

Vyčleněnou částku pro osobní příplatky rozděluje mezi jednotlivé zaměstnance ředitel 

školy, a to diferencovaně dle uvedených kritérií: 

Kritéria pro přiznávání osobních příplatků pedagogickým pracovníkům mateřských škol 

- kvalita výchovně vzdělávací práce, odborné znalosti učitelky, individuální přístup, 

tvořivost 

- kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů 

- naplněnost tříd, zařazení integrovaného dítěte do třídy, práce na speciální třídě 

- kvalita a využití pedagogických a speciálně pedagogických diagnostik 

- ztížené podmínky výkonu práce (např. práce s ředitelkou na třídě) 

- kvalita vedení třídní dokumentace 

- sebevzdělávání učitelek – využití pro MŠ 

- spolupráce s rodiči, veřejností 

- reprezentace školy na veřejnosti (vytváření dobrého jména školy) 

- vedení zájmových kroužků 

- péče o společné kabinety, knihovny, lékárničky a jiné 

- publikační činnost, spolupráce při tvorbě profilu školy, vytváření image školy 

- zabezpečování BOZP, PO, hygienických předpisů 

 

Kritéria pro přiznávání osobních  příplatků nepedagogických pracovníků mateřských 

škol 

- dosahování velmi dobrých pracovních výsledků, kvalita práce 

- kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů 

- ztížené podmínky provozu 

- vstřícný, laskavý přístup a vztah k dětem, spolupráce s učitelkami při svlékání, 

oblékání, hygieně a stravování dětí 

- propagace dobrého jména školy 



 

Příloha č. 9 

Odměny 

1. Odměny pracovníkům navrhuje zástupce ředitele (VOJ) dané školy písemnou 

formou, schvaluje ředitel organizace 

2. Odměny vedoucím pracovníkům a pracovníkům ředitelství navrhuje ředitel 

organizace. 

 

 Kritéria pro přiznávání odměn pedagogickým pracovníkům mateřských škol 

- úspěšné splnění předem stanoveného úkolu nebo mimořádného pracovního úkolu 

- získání mimorozpočtových a finančních prostředků – sponzorský dar či pomoc 

- výjezd do školy v přírodě 

- úspěšná prezentace školy, mimořádné akce školy 

- zajištění kulturní nebo sportovní akce 

- realizace nebo podíl na realizaci významného úkolu, který souvisí se vzdělávací 

profilací školy 

- významná událost školy 

 

 Kritéria pro přiznání odměn nepedagogických pracovníků mateřských škol 

- úspěšné splnění mimořádného pracovního úkolu 

- aktivní účast na akcích MŠ 

- mimořádné akce v provozu školy / malování, úklid, inventarizace apod. / 

- získání sponzorského daru či pomoci škole 

- další akce nad rámec pracovních povinností   

 

 Kritéria pro přiznání odměn členům pedagogického vedení 

- prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s rodiči 

- spolupráce s ostatními subjekty  

- tvorba či podíl na realizaci projektů 

- získání mimorozpočtových a finančních prostředků 

- organizace a výjezd do školy v přírodě 



 

- za realizaci či podíl na realizaci významného úkolu, který souvisí se vzdělávací 

profilací školy 

- kvalitní týmová spolupráce   

 

 Kritéria pro přiznání odměn pracovníkům ředitelství školy 

- získání mimorozpočtových a finančních prostředků 

- úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů 

- prezentace školy na veřejnosti 

- kvalitní týmová spolupráce 

- za realizaci či podíl na realizaci významného úkolu 

- tvorba či podíl na realizaci projektů 



 

 

Příloha 4 

 

DOTAZNÍK PRO UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Vážené kolegyně, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, který Vám zabere 

pouze několik minut Vašeho času. Údaje, které dotazník poskytne, poslouží ke 

zpracování výzkumu, který je součástí práce s tématem: „Motivace pedagogických 

pracovníků“ (porovnání rozdílů účinnosti motivace pracovníků v samostatných a 

sloučených mateřských školách). 

Za spolupráci Vám velice děkuji. 

 

Ivana Šestáková 

MŠ Jirkov  

777957495 

e-mail: msstudentska@seznam.cz 

 

 

A/ Označte křížkem druh MŠ, ve které pracujete 

 

                          Pracovní zařazení: 

              

 

Počet tříd:            Doba praxe: 

Samostatná 
MŠ   

ZŠ + MŠ   

MŠ + MŠ   

učitelka   

Vedoucí učitelka   



 

B/ Motivace ze strany vedení školy 

 

Hodící se označte křížkem. 

 Často Občas Nikdy  

1.       Zažíváte pochvalu, uznání nebo ocenění vaší práce od  

          svého ředitele/ky? 

   

2.        Povzbuzuje vás ředitel/ka k další práci?    

3.        Hodnotí vás ředitel/ka negativně?    

4.        Máte pocit, že je jeho kritika oprávněná (pokud ji již  

           použije)? 

   

5.        Dokáže váš/e ředitel/ka ocenit vaši práci před  

           ostatními? 

   

6.        Máte pocit sebeuspokojení, když se vám něco povede?    

7.        Pozorujete na sobě syndrom vyhoření?    

8.        Pověřuje vás důležitými úkoly, kterými vám dává  

           najevo vaše schopnosti? 

   

9.        Jste za práci nad rámec povinností odměňováni?    

10.      Využívá váš/e ředitel/ka k ocenění vaší práce systém  

            zaměstnaneckých výhod nebo benefitů? 

   

11.      Postupujete ve škole podle jasných kritérií na  

           odměňování pedagogických pracovníků? 

   

 

 



 

C/ Motivační stimuly 

Použijte způsob ohodnocení jako ve škole (1 - motivuje nejvýrazněji……5 - motivuje 
nejméně) 

Hodící se označte křížkem. 

 1 2 3 4 5 

1.      Pochvala ředitele/ky      

2.      Pověření zodpovědnou prací nebo podíl na  

         spolurozhodování 

     

3.      Pocit z dobře odvedené práce      

4.       Pochvala nebo jiné ocenění od rodičů      

5.       Ocenění od dětí, jejich náklonnost a sympatie      

6.       Veřejné ocenění      

7.       Zaměstnanecké výhody      

8.       Finanční odměna      

9.       Možnost samostatného rozhodování      

Napište, co vás osobně nejvíce motivuje:  

 

Napište, co vám v oblasti motivace chybí nebo vadí: 

 

 

 

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. 


