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SOUHRN: 

 

 Bakalářská práce se zabývá motivací pedagogických pracovníků. Literární rešerše 

zahrnuje různé teoretické poznatky týkající se motivace, jako je její definice, rozdělení či její 

zdroje. V neposlední řadě nenalezneme několik jednotlivých teorií pracovní motivace 

(Maslowova teorie hierarchie potřeb, Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní motivace, 

McGregorova teorie X a Y, Skinnerova teorie pozitivního posílení aj.) Ve vlastní části 

bakalářské práce je krátká charakteristika města, v němţ byl výzkum prováděn a dále stručné 

charakteristiky jednotlivých školských zařízení, které se v daném městě nacházejí a na které 

je práce zaměřena. 

V této bakalářské práci se autorka věnovala nejen poznatkům teoretickým, které se 

úrovně motivace pedagogických pracovníků týkají, ale také poznatkům osobním a to přímo z  

Mateřské školy Spěšného v Roztokách, která byla součástí výzkumu, a kde několik let 

pracovala na pozici učitelky a současné době jiţ čtvrtým rokem vykonává funkci ředitelky.  
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 SUMMARY: 

This bachelor work is concerned with the motivation of the pedagogical personnel. 

The literary background research includes various theoretical parts of knowledge concerning 

with the motivation, such as its definition, partition or its sources. We can find here several 

particular theories of the work motivation - Maslowov´s theory of the hierarchy of needs, 

Herzberger´s two-factor theory of the work motivation, McGregor´s theory of X and Y or 

Skinner´s theory of the positive reinforcement etc. The practical part of this work describes 

the town where the research was done and characterize particular schools (relating to this 

work) which are situated in the town. 

The aim of this work is to show not only the theoretical findings, which are related to 

the motivation of the pedagogical personnel, but also author´s individual factual experiences 

in the kindergarten Spěšného in Roztoky (the part of the research), where she has worked for 

several years as a teacher and currently as a headmaster (for four years).  
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1. ÚVOD 

Kaţdý člověk je jiný, kaţdý má jiné zájmy, cíle, kaţdého k pracovnímu výkonu 

motivuje něco jiného. Pro dobrého manaţera důleţité, aby dovedl poznávat lidi, se kterými 

pracuje, musí znát lidi, které vede a najít správný způsob motivace pro dané jednotlivce. 

Protoţe „chceme-li někoho motivovat (tzn. záměrně vyvolat pracovní aktivitu, usměrňovat ji 

k předem zvolenému cíli a udržovat v chodu), musíme nejprve dosáhnout vzájemné shody 

názorů a postojů“ (J. Stýblo, Manažerská motivační strategie, str.10). Z toho vyplývá, ţe je 

nutné umět motivovat nejen druhé, ale také sami sebe. A to samozřejmě pozitivně. Podle výše 

citovaného autora, „skutečná motivace vychází z pozitivního ovlivňování“(J. Stýblo, 

Manažerská motivační strategie, str.11) a jen správně motivovaní zaměstnanci mohou být 

přínosem pro kaţdou úspěšnou firmu.   

Důleţité je tedy zjistit, co koho vlastně k výkonu jeho zaměstnání motivuje. Někoho 

můţe motivovat finanční odměna, někoho společenská prestiţ v ţebříčku hodnocení určitého 

zaměstnání, pro někoho je to dobrý kolektiv či atmosféra panující na pracovišti, nebo volný 

čas plynoucí z niţšího počtu odpracovaných hodin. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, 

jaké motivační faktory ovlivňují pedagogické pracovníky ve městě Roztoky. Pokud jako 

ředitel školy budu chtít, aby se zaměstnanci pracující v organizaci, kterou vedu, cítili dobře, 

musím znát motivy, které je v určitých situacích vedou k určitému stylu, či případné změně 

chování, jednání. „Nefunguje – li správně manažerská motivace, lidé nedělají to, co by bylo 

pro firmu prospěšné, ale to, kde bude jejich činnost kontrolována“ (J. Stýblo, Manažerská 

motivační strategie, str. 72). Proto je nutné věnovat motivaci maximální pozornost, neboť se 

prolíná všemi oblastmi lidského ţivota.  Jedině tak můţe dosáhnout potřebných výsledků pro 

svou firmu (školu). 
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2. CÍL PRÁCE  

 
Tato bakalářská práce na téma „Úroveň motivace pedagogických pracovníků ve městě 

Roztoky“ se zabývá především problematikou motivace ve školství – čím jsou vlastně 

pedagogičtí pracovníci nejvíce motivováni k výkonu svého zaměstnání. V teoretické části 

bylo hlavním cílem popsat motivaci a její zdroje, teorie pracovní motivace, jaký význam má 

motivace pro pracovní výkon pedagogického zaměstnance. Teoretická část - byla zpracována 

na základě nastudované literatury, která je následně uvedena v kapitole č. 6 v seznamu 

pouţité literatury.  

Praktická část - čerpá z předešlé kapitoly a zaměřuje se na konkrétní pracoviště, na 

kterých byl prováděn výzkum úrovně motivačních faktorů pedagogů. Hlavním cílem této části 

bylo zjistit motivaci pedagogů na konkrétních pracovištích, popsat, které stimuly – hmotné, 

sociální a morální - jsou pro ně nejvýznamnější, a jak jsou s těmito stimuly spokojeni na 

škole, kde pracují. 

 

Všechna data byla zjištěna a analyzována pomocí kvantitativní metody dotazníkového 

šetření, kde bylo na zvoleném vzorku respondentů v první části dotazníku zjišťováno pohlaví, 

věk, nejvyšší dosaţené vzdělání a mateřská škola, na které pedagog působí (zřizovaná městem 

Roztoky/soukromá) a v další části dotazníku zkoumáno, jaký význam přisuzují pedagogičtí 

pracovníci hmotným, sociálním a morálním stimulům a jak jsou s těmito stimuly spokojeni na 

svém pracovišti.  

Dotazník byl osobně rozdán ve všech školských zařízeních v Roztokách (3 mateřské 

školy zřizované městem Roztoky, 4 soukromé MŠ) a byl anonymní. Analýza zjištěných dat 

byla vyhodnocena jednotlivě pro všechna zkoumaná školská zařízení.  

Ve všech zkoumaných školských zařízeních byl zjišťován význam stimulů pomocí 

bodové škály, která byla rozdělena na body 1 – 4. Stejně tak byla zjišťována spokojenost 

s danými stimuly, kterou pedagogičtí pracovníci hodnotili také pomocí bodové škály 1 – 4. 

Pomocí váţeného aritmetického průměru byla vypočtena hodnota významnosti i hodnota 

spokojenosti. 

V neposlední řadě bylo provedeno celkové zhodnocení dosaţených výsledů a napsán 

závěr. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1 Definice motivace 

 

„Motivace je intrapsychický proces, který má svůj zdroj ve vnitřní a vnější situaci 

individua“ (Nakonečný, Motivace lidského chování, 1997). K pochopení této definice je 

nutné vymezit pojmy vnitřní a vnější situace individua.  

Člověk je nejen bytostí biologickou, ale také společenskou. Zdrojem jeho motivace 

jsou nejen jeho biologické, ale také společenské (sociální a kulturní) potřeby. „Biologické 

faktory motivace jsou obvykle vztahovány ke konceptu fyziologické 

homeostázy“(Nakonečný, Motivace lidského chování, 1997). Význam tohoto termínu 

jakoţto základního principu chování organizmů zformulovaný fyziologem C. Bernardem 

spočívá v principu udrţení konstantního vnitřního prostředí, které je předpokladem jejich 

optimálního fungování. Pokud dojde ke změně nějaké konstanty, vzniká potřeba obnovy 

vnitřní rovnováhy. Z tohoto pohledu tedy vnitřní situace individua úzce souvisí s prvními 

stupni Maslowovy pyramidy potřeb – zajištěním fyziologických potřeb a potřebou 

bezpečí
1
. 

Kaţdý z nás vyrůstá v určitém socio-kulturním prostředí, jehoţ vliv na jednotlivce 

vyvolává specifické potřeby. Toto prostředí má nějaké kulturní a morální normy, které 

fungují jako regulátory chování daného jedince. V něm se jedinec učí určitým socio-

kulturním návykům, které se k tomuto okolí vztahují, zvyká si, ţe jeho chování v tomto 

okolí vyvolá určité reakce. Pokud tato reakce nenastane, vzniká „potřeba dosáhnout 

efektu, který se nedostavil, a tato potřeba může být intenzifikována opakovaným 

nesouhlasným chováním sociálního okolí (inkongruencí) s očekáváním jedince či 

frustracemi jeho návyků.“ (Nakonečný, Motivace lidského chování, 1996).  Vnější situace 

individua tedy souvisí s vyššími stupni Maslowovy pyramidy potřeb. 

 

                                                 
1
 Maslowova teorie je popsána dále v textu. 
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3.2 Vnější a vnitřní motivace 

 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole, motivace je intrapsychický proces, který 

má své určité zdroje a to jak vnitřní tak vnější. Zároveň je nutné si uvědomit, ţe „aktuální 

motivace člověka je výslednicí působení tří do značné míry nezávislých složek“ (J. Plamínek, 

Vedení lidí, týmů a firem, 2002). Tyto sloţky nazýváme motivační zaloţení (téměř neměnná 

charakteristika lidské osobnosti), motivační poloha (souvisí s ţivotními a pracovními 

podmínkami) a motivační naladění (čímţ označujeme okamţitý stav vnitřních pohnutek). 

Vnitřní a vnější motivace nepůsobí odděleně, ale ve vzájemných vazbách. Vnější 

motivace můţe umocňovat motivaci vnitřní. Vedle tohoto optimálního stavu však existuje 

řada dalších variant - například při absentující vnitřní motivaci můţe působit motivace vnější. 

Pro manaţera je tedy nutné, aby pracoval s oběma druhy.  

Za nejdůleţitější vnější motivy práce jsou povaţovány: 

 potřeba peněz 

 obsahově specifikované potřeby konzumace 

 snaha po jistotě, obvykle spojovaná s peněţním příjmem 

 snaha po uplatnění spojená v západní kultuře se silně zdůrazněnou důstojností člověka 

(pocitem důleţitosti, významnosti) a spojovaná často s váţností (prestiţí) povolání 

 potřeba kontaktu, dnes často frustrovaná relativní sociální izolovaností ţivotem 

v malých rodinách 

 sexualita: pro mnohé je zaměstnání ţivotní oblastí, v níţ poznávají příslušníky 

druhého pohlaví a mají moţnost navazovat s nimi kontakty, coţ potvrzuje fakt, ţe se 

mnoho manţelských párů poznalo na pracovišti“ (Nakonečný, Motivace pracovního 

jednání a její řízení, 1992). 

 

Mezi nejdůleţitější vnitřní motivy práce patří: 

 potřeba činnosti: experimentálně navozené odnětí činnosti silně frustruje, radost 

z práce samé 

 potřeba kontaktu (ačkoli byla uváděna téţ jako vnější motiv, pro řadu povolání, jako 

jsou obchodník, prodavač atd., pro něţ je charakteristický kontakt s lidmi, platí také 

jako vnitřní motiv) 

 motiv výkonu, tj. uspokojení z úspěšného výkonu 
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 snaha mít moc: zaměstnání se svou hierarchií pozic nabízí moţnosti vykonávat legálně 

vliv na osoby a události a proţívat tak radost z moci 

 přání ţivotního smyslu a seberealizace, které můţe být rozhodujícím způsobem 

uspokojováno v zaměstnání, které umoţňuje za určitých podmínek uplatňování 

schopností, tvořivosti a psychický růst“ (Nakonečný, Motivace pracovního jednání a 

její řízení, 1992). 

  

3.3 Zdroje motivace 

 

Motivace má také své zdroje. Sem můţeme zařadit ideály, hodnoty, zájmy, potřeby a 

návyky. 

Ideály označují pozitivně hodnocenou subjektivní představu, které se jedinec snaţí 

dosáhnout. Tato představa se můţe týkat nejrůznějších skutečností a jevů a to jak z 

osobního, tak i pracovního ţivota. U pedagogických pracovníků se ideály jako zdroj 

motivace objevuje poměrně často. Učitelé bývají nositeli ideálů, které chtějí obhajovat, či 

šířit, coţ bývá jedním z motivů jejich pedagogické činnosti.  

Hodnotou můţe být pro jednotlivce v podstatě cokoli, jakákoli skutečnost, které 

přičítáme určitý význam – hodnotu. Na základě hodnocení, které si o skutečnostech, 

přicházejících k nám z vnějšího prostředí vytváříme, vzniká u kaţdého tzv. “osobní 

hodnotová mapa” – ţebříček hodnot, který má čistě subjektivní charakter. Obecně bývá 

mezi nejzákladnější hodnoty jedince řazeno zdraví, rodina, děti, práce, vzdělání atd. 

(Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, 2002).   

Mezi další zdroj motivace řadíme zájmy. Jedná se o výběrové zaměření na určité 

aktivity, ve kterých daný jedince většinou dosahuje dobrých výsledků a kterých můţe mít 

několik a věnovat se jim s různou intenzitou. Výběr těchto aktivit můţe být ovlivněn 

mnoha faktory, jako například výchovou, pohlavím či sociálním postavením. Ve školství 

se zájmy jako zdroj motivace objevuje hlavně ve dvou podobách. Zaprvé jako moţnost 

věnovat se profesně aprobačnímu oboru, který je zároveň předmětem osobního zájmu 

učitele. Specifickým předmětem zájmu můţe být i pedagogická práce jako taková. Zadruhé 

se tento motivační zdroj projevuje ve volbě povolání, které díky prázdninám poskytuje 
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poměrně hodně času na realizaci osobních mimopracovních zájmů. 

„Potřeba je nutnost organismu něco získat nebo se něčeho zbavit“. (Hartl, 

Psychologický slovník, 1994). Z této definice vyplývá, ţe potřeba vzniká v momentě, kdy 

je narušena vnitřní rovnováha organismu a tento nedostatek jedince motivuje k určitému 

chování, které má vést k uspokojení. 

Návyky – „Jako návyk označujeme opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný způsob 

činnosti člověka v určité situaci. Z objektivního hlediska vnějšího pozorovatele lze návyk 

definovat jako naučený vzorec chování. Návyky mohou být výsledkem nejen výchovy, ale i 

sebeutvářecích aktivit každého člověka“ (Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie 

řízení, 2002).  

 

3.4 Teorie pracovní motivace 

 

Motivace je hnací síla, která nás vede k dosaţení osobních a organizačních cílů. 

Existuje velké mnoţství teorií motivace. Mezi patrně nejznámější patří Maslowowa 

hierarchická teorie potřeb, dále je moţné jmenovat Skinnerovu, Vroomovu, Herzbergovu 

či McGregorovu teorii, které jsou v této bakalářské práci postupně zmíněny. 

 

3.4.1 Maslowova teorie potřeb 

 

Autorem hierarchické teorie potřeb je Abraham Harold Maslow (1908 - 1970), 

americký psycholog, jeden ze zakladatelů humanistické psychologie. Na počátku své 

teorie vychází z přesvědčení, ţe naše jednání je motivováno určitými potřebami a tyto 

potřeby jsou pyramidně uspořádány. Nejniţší patro této pyramidy tvoří fyziologické 

potřeby, kam patří např. potřeba uspokojení hladu či ţízně. Další patra tvoří postupně 

potřeby jistoty a bezpečí, společenské potřeby, potřeby uznání a ocenění a patro nejvyšší 

pak tvoří potřeby seberealizace (viz obr. č.1). 
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Obr. 1: Maslowova pětistupňová pyramida potřeb a hodnot 

 

 

 

Při tvorbě této teorie (doba vzniku je datována do roku 1943) vycházel z přesvědčení, 

ţe je nutné vţdy nejprve uspokojit potřeby na nejniţší úrovni a pak postupovat vzhůru. 

Předpokládá, ţe neuspokojení nejniţších potřeb vyvolává pocity úzkosti a snahu odstranit 

tento nedostatek, uspokojit chybějící potřebu. Z tohoto vyplývá, ţe výkon pracovníků je 

moţné zvyšovat, pokud budou uspokojovány nejen materiální ale i sociální potřeby, tzn. 

potřeby seberealizace, sebeaktualizace. 

Tato původní teorie však byla postupně samotným autorem doplňována a rozšiřována. 

Pětistupňová pyramida byla přepracována na model osmistupňový. Maslow píše, ţe „lidé, 

kteří dosáhli seberealizace a sebenaplnění někdy zažívají stav, ve kterém jsou si vědomi 

nejen svého potenciálu, ale také něčeho, co je samotné přesahuje – plného potenciálu 

lidstva jako celku“ (internetový zdroj www. vedeme.cz) 

Tento stav nazval stavem sebetranscendence či spirituality a umístil ho na samý vrchol 

své pyramidy (viz obr. č.2). V roce 1971, tedy na sklonku své kariery připustil, ţe však 

tento stav nemusí být nutně podmíněn naplněním niţších potřeb. 
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Obr. 2: Maslowova osmistupňová pyramida potřeb a hodnot 

 

 

3.4.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

 

Další z řady pracovních teorií je dvoufaktorová teorie Fredericka Herzberga (1923 – 

2000), která vychází z přesvědčení, ţe na pracovišti vţdy existují dva faktory, které 

ovlivňují pracovní výkon: faktory hygienické (dissatisfaktory) a faktory motivační 

(satisfaktory, motivátory). Faktorů hygienických je osm a patří sem např. platové 

podmínky, jistota zaměstnání, pracovní podmínky či vztahy s kolegy a nadřízenými. 

Mezi šest faktorů motivační zase např. úspěch, uspokojení z práce, odpovědnost či osobní 

rozvoj. 

Nenaplnění hygienických faktorů vyvolává pracovní nespokojenost, avšak jejich 

naplnění nevede k motivaci k vyššímu výkonu. Nenaplnění motivačních faktorů způsobí 

absenci nespokojenosti a motivace, ale jejich naplnění je nezbytnou podmínkou pro 

pracovní spokojenost a motivaci. (internetový zdroj www. itsolution.cz) 
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Podle Herzberga tedy pracovní motivace úzce souvisí s pracovní spokojeností. 

Domnívá se, ţe nepřítomnost dlouhodobé pracovní nespokojenosti je podmínkou 

k ţádoucí pracovní motivaci, avšak také zdůrazňuje, ţe pracovní spokojenost 

automaticky neznamená správnou motivovanost pracovníka. 

 

3.4.3 Vroomova teorie očekávání 

 

Teorie Victora Vrooma, profesora na Yale School of Management, je zaloţena na 

třech hlavních faktorech, kterými jsou: Valence, Instrumentality a Expectancy. 

„Valence“ je přesvědčení o přitaţlivosti cíle. „Expectancy“ označuje důvěru v to, ţe 

pracovní výkon je dosaţitelný. „Instrumentality“ je vírou, ţe za svůj výkon dostanu 

skutečně přislíbenou odměnu. Tyto tři faktory vyústí v motivaci. Jestliţe některý jeden z 

těchto faktorů neexistuje, pak motivace zmizí. (internetový zdroj en.wikipedia. org) 

Z praktického hlediska je tedy nutné pracovat s těmito přesvědčeními: 

 cíl je a je ţádoucí 

 cíle je moţné dosáhnout 

 právě daný člověk můţe cíle dosáhnout 

 daný způsob dosaţení cíle je vhodný a etický 

 daný člověk si cíle zaslouţí 

Pochopitelně, nejde jen o slibování a přesvědčování, ale také, a to hlavně, vedení příkladem a 

praktickými ukázkami ze strany leadera. (internetový zdroj www. vedeme.cz) 

 

3.4.4  Mcgregorova teorie X a Y 

 
Douglas McGregor (1906-1964) byl profesorem na MIT Sloan School of 

Management. Podstatou jeho pracovní teorie je rozdělení pracovníků do dvou skupin a to do 

skupiny X a do skupiny Y.  
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První skupinu – tedy skupinu X – tvoří pracovníci, u kterých se předpokládá vrozený 

odpor k práci, tudíţ musí být k práci nuceni a často kontrolováni. Tento typ pracovníka má 

málo ctiţádosti, vyhýbá se odpovědnosti a touţí po bezpečí. Je pro něj jednoznačně nejlepší, 

kdyţ jim vedoucí pracovník přesně řekne, co a jak mají dělat, neţ aby něco vymýšleli sami za 

sebe.  

 Naopak pracovníci, kteří spadají do druhé skupiny, tedy do skupiny Y, jsou tvořiví, 

odpovědnost rozhodně neodmítají a práce je pro ně přirozený proces vydávání energie. 

V případě, ţe pracovníky ze skupiny Y jejich práce uspokojuje, sami sebe motivují k tomu, 

aby dobře pracovali. 

 

3.4.5 Skinnerova teorie pozitivního posílení 

 

Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990) byl americký psycholog, zastánce behaviorismu, 

psychologického směru, který je zaloţen na tvrzení, ţe chování lze vědecky zkoumat, 

předvídat a ovládat.  

Základním stavebním kamenem této teorie je přesvědčení, ţe odměňováním poţadovaného 

pozitivního chování se silně zredukují neţádoucí důsledky. Z toho vyplývá, ţe chceme-li 

posílit chování, poskytneme za něj odměnu. Chceme-li potlačit chování, poskytneme trest. 

Pokud chceme, aby chování postupně zmizelo, nebudeme si ho všímat. 

 

3.4.6 Motiv 

„Motiv představuje určitou jednotlivou vnitřní psychickou sílu – popud, pohnutku. 

Může být chápán jako psychologická příčina či důvod určitého chování či jednání člověka, 

individualizuje jeho prožívání a dává jeho činnosti psychologický smysl“ (Bedrnová, Nový a 

kol., Psychologie a sociologie řízení, 2002). 

V těsném spojení s pojmem motiv je pojem cíl. „Obecným cílem každého motivu je 

dosažení určitého finálního psychického stavu – nasycení, to zpravidla mívá podobu vnitřního 

uspokojení, pocitu naplnění z dosažení cíle motivu. Působení motivu trvá přitom tak dlouho, 

dokud není dosaženo jeho cíle, dokud jedinec nedosáhne očekávaného uspokojení“ 

(Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, 2002). 
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Pro účely této práce je důleţité odlišit motiv od stimulu. Stimuly jsou v procesu motivace 

vnějšími nástroji působení. K hlavním stimulům patří hmotné odměňování, stimuly sociální 

povahy, apod. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4.1 Charakteristika města Roztoky 

Město Roztoky se nachází severozápadně od Prahy v okrese Praha-západ. Jeho celková 

rozloha činí 844ha a k 1. 1. 2011 byl počet obyvatel v tomto městě 7 196.  

Okres Praha-západ, kde se hustota obyvatel pohybuje kolem hodnoty 200 obyvatel na km2, 

patří mezi okresy, jeţ mají intenzivní sociálně – ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry 

tvoří metropolitní zázemí hlavního města.  

Demografický vývoj města se začal v posledním desetiletí díky masívní výstavbě satelitních 

obytných celků v okolí Prahy výrazně měnit. Důvodem je zejména neustálý přírůstek 

stěhováním, který se prudce zvyšuje od r. 2003 a který příznivě ovlivňuje i přirozenou měnu 

obyvatel. Ve struktuře obyvatel převaţují ţeny, věkový průměr obyvatel je okolo 39 let, 

nejvyšší zastoupení má skupina obyvatel v produktivním věku.  

(zdroj: www.kr-stredocesky.cz).  

V současné době se zde nachází tři mateřské školy, jejichţ zřizovatelem je město Roztoky 

(Mateřská škola Spěšného, Mateřská škola Přemyslovská a Mateřská škola Havlíčkova) a 

čtyři soukromé mateřské školy (Mateřská škola Ţirafa, Mateřská škola Ámosek, Mateřská 

škola Lexík a Mateřská škola MickeyClub). V této práci jsou však zkoumány pouze dvě 

z nich (Mateřská škola Ţirafa a Mateřská škola Lexík), protoţe další dvě odmítly poskytnout 

potřebné informace a spolupráci na tomto výzkumu. 

 

4.2 Dotazník 

 

Pro účely této práce byl rozdaný dotazník rozdělen na 3 části – identifikátory, část 

zjišťující obecně důleţité stimuly a část zjišťující názory korespondentů na současný stav 

stimulů na daném pracovišti.  

 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/
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Uváděné názory korespondentů byly hodnoceny na základě vytvořené bodové škály 1 – 4, ve 

které: 

1 = nejméně důleţitý stimul 

2 = málo důleţitý stimul 

3 = hodně důleţitý stimul 

4 = nejdůleţitější stimul 

 

Názory na současný stav stimulů byly také hodnoceny na základě vytvořené bodové škály  

1 – 4, ve které: 

 

1 = nespokojenost s daným stimulem 

2 = spíše nespokojenost s daným stimulem 

3 = spíše spokojenost s daným stimulem 

4 = spokojenost s daným stimulem  

 

Z obecné důleţitosti a současného stavu stimulů byly dále vypočítány tzv. odchylky. Tyto 

odchylky tvoří tři kategorie, kdy: 

 

nulová odchylka, kdy význam je stejný jako spokojenost, značí optimální stav 

záporná odchylka, kdy je význam větší neţ spokojenost, značí nežádoucí stav 

kladná odchylka, kdy spokojenost je větší neţ význam, značí žádoucí stav 

 

4.3  Mateřská škola Spěšného  

 

Jednou z mateřských škol, ve které byly zjišťovány motivační stimuly pedagogických 

pracovníků, byla Mateřská škola Spěšného, kde v současné době pracuje autorka práce jako 

ředitelka. Jedná se o mateřskou školu, kterou zřizuje město Roztoky. Od loňského školního 

roku je součástí této mateřské školy také odloučené pracoviště umístěné v kontejnerové 

budově, jejíţ výstavbou se zřizovatel snaţil alespoň částečně řešit problém s nedostatkem míst 

v mateřských školách.  
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V současnosti má Mateřská škola Spěšného spolu s „kontejnerovou MŠ“ 5 

pedagogických zaměstnanců (z toho 1 ředitelka).  

4.3.1 Vyhodnocení dotazníků 

 

Pro účely tohoto výzkumu byly rozdány v tištěné podobě celkem 4 dotazníky (autorka 

práce se dotazníkového výzkumu nezúčastnila). Návratnost v případě této mateřské školy byla 

stoprocentní.  

4.3.1.1 Analýza osobních údajů   

 

V této mateřské škole je skupina respondentů 100% zastoupena pouze ţenami. Tři 

pracovnice mají středoškolské vzdělání, jedna pracovnice vysokoškolské. Přesto toto 

vysokoškolské vzdělání neodpovídá kvalifikaci pro výkon povolání pedagogického 

pracovníka. Potřebnou kvalifikaci pro výkon svého povolání má pouze jedna pedagogická 

pracovnice (střední pedagogická škola), zbylé jsou nekvalifikovanými pracovními silami. Ve 

škole pracují pedagogické pracovnice napříč věkovým spektrem (viz tabulka č.1) 

 

tab. 1: Věková struktura respondentů v MŠ Spěšného 

 

Věk 
Počet 

pedagogů 

do 25 0 

26 - 35 2 

36 - 45 1 

46 - 55 0 

nad 55 1 

  

4.3.1.2 Analýza hmotných stimulů 

 

1. Platové ohodnocení: 

Pedagogické pracovnice této mateřské školy označily platového ohodnocení 

v průměru 2,5 bodu, coţ představuje významný stimul, ale spokojenost s platem pouze 1,5 

bodu, z čehoţ je zřejmé, ţe jsou pedagogické pracovnice s tímto hmotným stimulem 
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nespokojeny. Zaměstnankyně  této MŠ přisuzují platovému ohodnocení větší význam, neţ 

jaká je jejich spokojenost. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami činí 1 bod. Jedná se o 

zápornou odchylku, která značí neţádoucí stav. 

 

2.Odměny a prémie: 

Odměny a prémie mají pro zaměstnankyně této MŠ význam 2,5 bodu, coţ značí, ţe 

tento stimul je pro ně spíše důleţitý a spokojenost s ním je v průměru 2,25 bodu – jsou tedy 

spíše nespokojeny. Rozdíl je zde daleko niţší neţ u platového ohodnocení a to 0,25 bodu. 

Přestoţe tato odchylka také značí neţádoucí stav, rozdíl mezi očekáváním a skutečným 

významem není nijak veliká.  

 

3. Zaměstnanecké výhody: 

Na základě vyhodnocení docházíme i v tomto případě k přesvědčení, ţe ani 

zaměstnanecké výhody nejsou důleţitým stimulem, který by měl vliv na vykonávání tohoto 

povolání. Zaměstnankyně mu přisuzují menší význam neţ předchozímu stimulu a to 2,25 

bodu a spokojenost s ním je hodnocena významem 2 body. Rozdíl mezi těmito hodnotami je 

0,25 bodu a opět značí neţádoucí stav. 

 

tab. 2: Tabulka hodnocení hmotných stimulů v MŠ Spěšného 

 

 

 

Hmotný stimul 

Mateřská škola Spěšného 

význam spokojenost Odchylka 

Platové ohodnocení 2,5 1,5 -1 

Osobní ohodnocení (odměny a 

prémie) 

2,5 2,25 -0,25 

Zaměstnanecké výhody (benefity) 2,25 2,0 -0,25 

 

 

Při porovnání významnosti daného stimulu a spokojenosti s ním dojdeme k závěru, ţe 

se u všech hmotných stimulů vyskytují záporné hodnoty – spokojenost je zde niţší neţ 

význam. Z dotazníkového šetření dále vyplývá, ţe nespokojenost s těmito stimuly je patrná 

bez ohledu na věkovou kategorii korespondentek, tudíţ je zřejmé, ţe hmotné stimuly nijak 

významně neovlivňují pedagogické pracovnice při výkonu jejich povolání. 

Autorka práce si uvědomuje, ţe vyplňování dotazníku mohla ovlivnit skutečnost, ţe 
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v dané mateřské škole pracuje jako ředitelka a uvedené údaje tak mohly být touto skutečností 

zkresleny. Přesto se na základě osobní zkušenosti domnívá, ţe hmotné stimuly nejsou 

v případě pedagogických pracovnic vrcholem jejich hodnotového ţebříčku, coţ dokládají 

velmi nízké odchylky, které vznikají při vyhodnocení významu a spokojenosti s danými 

stimuly. Je patrné, ţe pracovnice nepřistupují ke svému povolání s vidinou výdělku, ale jsou 

motivovány spíše dobrým kolektivem a zajímavostí práce samotné. 

 

4.3.1.3 Analýza sociálních stimulů  

 

1. Jistota pracovního místa: 

 

Jistota pracovního místa je spolu s dobrým kolektivem, přátelskými vztahy a celkovou 

atmosférou nejdůleţitějším sociálním stimulem, kterému byla přiřazena nejvyšší moţná 

hodnota významu a to 3,8 bodu. Spokojenost s tímto stimulem je však niţší a to pouze 3,5 

bodu. Odchylka je tedy 0,3 bodu a značí neţádoucí stav. U tohoto stimulu nacházíme moţnou 

motivaci k výkonu povolání pedagogického pracovníka. Je moţné, ţe v případě hodnocení 

tohoto stimulu hraje svou roli také současná situace na trhu práce a obecný nedostatek 

pracovních příleţitostí. 

2. Hodnocení kolegů 

 Pochvala od kolegů je hodnocena významem 3,5 bodu. Spokojenost s tímto stimulem 

získalo také ocenění 3,5 bodu. Z daného vyplývá, ţe se význam rovná spokojenosti, coţ značí 

optimální stav a rovněţ naznačuje, ţe tento sociální stimul je pro pedagogické pracovníky 

motivujícím faktorem. Dle mého názoru je výsledek daný snahou pedagogických pracovnic o 

získání určité prestiţe, kterou jim obecně společnost nepřiznává a zároveň touhou po určité 

rovnocennosti ve výkonu svého povolání bez ohledu na získanou kvalifikaci. 

3. Pracovní podmínky (teplo, hluk, světlo…): 

Z hlediska významu byl tento stimul ohodnocen 3,3 bodu a z hlediska spokojenosti 3 

body. Záporná odchylka, která činí 0,3 bodu, značí neţádoucí stav. Z hodnocení této otázky 

vyplývá, ţe jsou zaměstnanci se svými pracovními podmínkami nespokojeni. Domnívám se, 

ţe v tomto případě není jiné hodnocení ani moţné, vzhledem k tomu, ţe pedagogická 

pracovnice převáţnou část své pracovní doby tráví v neutuchajícím hluku, které děti vytváří, a 



25 

 

přesto zjištěná odchylka není nijak výrazná. Přikláním se k názoru, ţe pedagogické 

pracovnice na tomto pracovišti jsou velice trpělivé a ohleduplné k dětským potřebám. 

4. Dobrý kolektiv a přátelské vztahy: 

Dobrý kolektiv a přátelské vztahy jsou spolu s jistotou pracovního místa, celkovou 

atmosférou a fungující spoluprací s kolegy nejvýznamnějším sociálním stimulem. Tomuto 

stimulu byla přiřazena průměrná hodnota 3,8 bodu, spokojenost byla ohodnocena 4 body, coţ 

je nejvyšší moţné hodnocení. Z daného vyplývá, ţe v této MŠ opravdu panují přátelské 

vztahy, coţ autorka práce můţe opět na základě vlastní zkušenosti potvrdit. Tato mateřská 

škola je od dob svého zaloţení vedena snahou o zachování rodinného prostředí, které je 

moţné udrţet jen v případě fungujícího láskyplného pracovního kolektivu. Odchylka je zde v 

kladné hodnotě, z čehoţ lze vyvodit ţádoucí stav i skutečnost, ţe se takový kolektiv podařilo 

vytvořit a doufám, ţe i nadále udrţet. 

5.Celková atmosféra: 

Celková atmosféra v zaměstnání je dalším nejvýznamnějším stimulem (spolu s jistotou 

pracovního místa a dobrým kolektivem a přátelskými vztahy). Stimulu byla přiřazena 

průměrná hodnota 3,8 bodu, spokojenost s daným stimulem byla také ohodnocena 3,8 bodu. 

Jedná se o první sociální stimul, se kterým jsou zaměstnanci 100% spokojeni. Odchylka = 0, 

značí tedy optimální stav. Dané zjištění podporuje autorčino přesvědčení o dobrém pracovním 

kolektivu, který v této mateřské škole funguje.  

6. Spolupráce s kolegy: 

Spolupráce s kolegy má stejně jako otevřenost a upřímnost kolegů význam 3,8 bodu. 

Spokojenost se zde rovná významu, tedy byla také hodnocena 3,8 bodu. Odchylka se zde = 0, 

značí tedy optimální stav. Autorka práce ví, ţe učitelky na třídách rády vzájemně 

spolupracují, a to nejen při tvorbě třídních programů, ale snaţí se společně vymýšlet dětem 

stále nové činnosti, obohacují se svými získanými zkušenostmi, ale i třeba novými poznatky 

ze svých studií či vzdělávacích kurzů. 

7. Otevřenost a upřímnost kolegů: 

Otevřenost a upřímnost kolegů také získala vysoké ohodnocení a to 3,8 bodu. I tento 

sociální stimul má pro zaměstnance velký význam. Spokojenost s tímto stimulem získala také 

ohodnocení 3,8 bodu, coţ znamená, ţe odchylka se opět rovná nule a značí optimální stav. I 
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toto hodnocení potvrzuje domněnku o fungujícím pracovním prostředí a dobré vzájemné 

spolupráci mezi pedagogickými pracovnicemi. 

8. Dobré vztahy s nadřízenými: 

Dobré vztahy s nadřízenými byly hodnoceny průměrně 3,8 bodu. S porovnáním 

s dobrými vztahy s kolegy je to o 0,3 bodu více. Pro zaměstnance této MŠ jsou tedy 

důleţitější dobré vztahy s nadřízenými neţ s kolegy. Spokojenost je zde opět hodnocena 3,8 

bodu. Nulová odchylka opět značí optimální stav. Z výše uvedeného vyplývá, ţe na tomto 

pracovišti je celkově přátelská atmosféra jak s kolegy, tak i s nadřízenými a tento stimul lze 

povaţovat jako významně motivující. V tomto bodě je moţné určité zkreslení výsledků 

vzhledem k přítomnosti autorky práce na pracovišti v pozici ředitelky, přesto povaţuji své 

vztahy s podřízenými za nadstandardně dobré. Vím, ţe jsou pracovnice kdykoli ochotné 

věnovat se akcím školy i mimo rámec své pracovní doby bez ohledu na moţnou finanční 

odměnu, a to s plným nasazením a nadšením. 

9. Neformální hodnocení – pochvala: 

Pochvala od nadřízeného obdrţela hodnocení významu v průměru 3,5 bodu, stejně 

jako pochvala od kolegů. Lze tedy říci, ţe pochvala od nadřízeného i pochvala od kolegů je 

pro pedagogy této MŠ stejně důleţitá. Z výsledků vyplývá, ţe pedagogičtí pracovníci jsou 

v této MŠ od nadřízeného neformálně hodnoceni v dostatečném mnoţství, protoţe 

spokojenost je zde o celý 0,3 bodu vyšší neţ význam, získala tedy ocenění 3,8 bodu. Jedná se 

tedy o ţádoucí stav.  

10. Pocit vlastní důleţitosti: 

Význam pocitu vlastní důleţitosti je průměrně hodnocen 3,3 bodu a spokojenost 

s tímto stimulem je 3,8 bodu. Jedná se opět o kladnou odchylku, která značí ţádoucí stav. Na 

základě tvrzení korespondentů je moţné usuzovat, ţe pedagogické pracovnice nachází ve své 

práci uspokojení a naplnění svých představ, coţ se kladně odráţí v jejich práci s dětmi i 

v komunikaci s rodiči, kteří jsou nedílnou součástí zdárného vývoje kaţdého dítěte, které do 

mateřské školy vstupuje.  

11. Volný čas: 

Význam volného času je v této MŠ hodnocen 3,5 bodu, z čehoţ lze usoudit, ţe tento 

sociální stimul je pro zaměstnance MŠ Spěšného velmi důleţitý. Spokojenost s ním je 

hodnocena 3,8 bodu. I v tomto případě jde o kladnou odchylku, která značí ţádoucí stav. Na 
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tento stimul je kladen důraz bez ohledu na věk korespondentek, jejich současný stav či 

rodinnou situaci (bezdětné, pedagogické pracovnice s dětmi, v důchodovém věku..). Mohu 

tedy usuzovat, ţe je jedním z výrazných kompenzátorů nedostatku finančního ohodnocení či 

nepříznivých pracovních podmínek a jako vedoucí pracovník této mateřské školy se 

maximálně snaţím, aby pedagogické pracovnice měly dostatek volného času na svou rodinu, 

zájmy, záliby či samy na sebe. 

 

tab. 3: Tabulka hodnocení sociálních stimulů v MŠ Spěšného 

 

 

Sociální stimul 

Mateřská škola Spěšného 

význam spokojenost odchylka 

Jistota pracovního místa 3,8 3,5 -0,3 

Ocenění práce kolegy 3,5 3,5 - 

Pracovní podmínky (teplo, hluk, 

světlo…) 

3,3 3,0 -0,3 

Dobrý kolektiv a přátelské vztahy 3,8 4 0,2 

Celková atmosféra 3,8 3,8 - 

Spolupráce s kolegy 3,8 3,8 - 

Otevřenost a upřímnost kolegů 3,8 3,8 - 

Dobré vztahy s nadřízenými 3,8 3,8 - 

Neformální hodnocení - pochvala 3,5 3,8 0,3 

Pocit vlastní důleţitosti 3,3 3,8 0,5 

Volný čas 3,5 3,8 0,3 

  

Při porovnání významnosti daného sociálního stimulu a spokojenosti s ním dojdeme 

k závěru, ţe většina sociálních stimulů vykazuje nulové hodnoty, coţ značí optimální stav. 

Pokud přihlédneme zároveň k tomu, ţe u dalších sociálních stimulů převládají kladné 

odchylky, které naznačují ţádoucí stav, nad zápornými, můţeme dojít k závěru, ţe sociální 

stimuly tvoří velice významné motivační faktory k vykonávání tohoto povolání. Výzkum 

zároveň poukazuje na to, ţe sociální statut zaměstnanců je natolik důleţitý, ţe jsou ochotni se 

smířit s niţším platovým ohodnocením. 
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4.3.1.4 Analýza morálních stimulů  

 

1.Zajímavost a smysluplnost práce: 

Zajímavost a smysluplnost práce je průměrně hodnocena významem 3,5 bodu. 

Spokojenost s tímto morálním stimulem je všemi zaměstnanci hodnocena plným počtem 

bodů, coţ znamená průměrnou hodnotu 4 body.  Kladná odchylka 0,5 značí ţádoucí stav. 

Z analýzy výsledků uváděných názorů vyplývá, ţe zaměstnanci této mateřské školy povaţují 

svou práci za zajímavou a smysluplnou a jedná se o významný motivační faktor k vykonávání 

tohoto zaměstnání. 

2. Moţnost uplatnění znalostí a dovedností: 

Tento stimul je hodnocen významem 3,3 bodu, coţ znamená, ţe je pro zaměstnance 

hodně důleţitý, avšak ne nejdůleţitější. Spokojenost s daným stimulem dosahuje průměrné 

hodnoty 3,7 bodu. Spokojenost je zde o 0,4 bodu vyšší neţ význam. Tato odchylka značí 

ţádoucí stav a ukazuje, ţe zaměstnanci této mateřské školy mají dostatek prostoru pro 

uplatnění svých nápadů a získaných znalostí. Zároveň z uvedených názorů vyplývá, ţe 

pedagogické pracovnice jsou ochotny se o své zkušenosti podělit se svými kolegyněmi, své 

nápady s nimi konzultovat a často i společně realizovat. 

3. Zábavnost práce: 

Zábavnost práce je hodnocena 3,8 bodu. Se spokojeností je to opět stejné jako u 

zajímavosti a smysluplnosti práce. Všichni zaměstnanci této mateřské školy hodnotili 

spokojenost s tímto stimulem plným počtem bodů, tedy 4 body. Kladná odchylka činí 0,2 

bodu a značí ţádoucí stav. V tomto případě se ukazuje, ţe zaměstnání přináší pedagogickým 

pracovnicím skutečné naplnění, rády vymýšlí nové činnosti a aktivity pro děti nejen ze svého 

oddělení, ale třeba i pro rodiče s dětmi. 

4. Moţnost účasti na rozhodování: 

Pro zaměstnance Mateřské školy Spěšného je moţnost účasti na rozhodování poměrně 

důleţitá, neboť je hodnocena 3,5 bodu a spokojenost s tímto stimulem činí 3,5 bodu. Nulová 

odchylka značí optimální stav. Zde je moţná opět na místě zmínit, ţe názory korespondentek 

můţe zkreslit skutečnost, ţe autorka práce pracuje v dané mateřské škole jako ředitelka. 

Přesto se odvaţuji tvrdit, ţe se snaţím svým podřízeným dát dostatek prostoru pro jejich 

názory a zároveň zohlednit jejich naturel. 
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5.Moţnost uplatnění návrhů a nápadů: 

Tento stimul je průměrně hodnocen 3,5 bodu, z čehoţ vyplývá, ţe moţnost uplatnění 

návrhů a nápadů je pro zaměstnance hodně důleţitý stimul. Spokojenost je zde hodnocena 

také 3,5 bodu. I u tohoto stimulu se vyskytuje nulová odchylka, která signalizuje optimální 

stav a jeho vyhodnocení potvrzuje předchozí názor, ţe pedagogické pracovnice mají daný 

prostor k uplatnění svých nápadů a jsou ze strany vedení podporovány k samostatnosti.  

6. Moţnost dalšího vzdělávání: 

Moţnost dalšího vzdělávání je zde také velmi důleţitá, přesněji řečeno průměrným 

hodnocením 3,5 bodu. Zaměstnanci této MŠ mají bezesporu moţnost dalšího vzdělávání, 

jelikoţ spokojenost s tímto stimulem je také 3,5 bodu. Tato odchylka se rovná nule a značí 

optimální stav. V tomto případě musím ocenit přístup svých zaměstnankyň ke vzdělávání, 

neboť jsou to především ony, které se vzdělávat chtějí, studují vysoké školy a účastní se 

různých vzdělávacích kurzů. Zároveň jsou ochotny si navzájem se studiem a jeho přípravou 

pomoci. 

 

tab. 4: Tabulka hodnocení morálních stimulů v MŠ Spěšného 

 

 

Morální stimul 

Mateřská škola Spěšného 

význam spokojenost odchylka 

Zajímavost a smysluplnost práce 3,5 4 0,5  

Moţnost uplatnění znalostí a 

dovedností 

3,3 3,7  0,4 

Zábavnost práce 3,8 4  0,2 

Moţnost účasti na rozhodování 3,5 3,5  - 

Moţnost uplatnění návrhů a nápadů 3,5 3,5  - 

Moţnost dalšího vzdělávání 3,5 3,5  - 

 

  

V případě  porovnání významnosti daného morálního stimulu a spokojenosti s ním 

dojdeme k závěru, ţe hodnocení poloviny morálních stimulů vykazuje nulové hodnoty, coţ 

značí optimální stav a hodnocení druhé poloviny vykazuje kladné odchylky, coţ značí stav 

ţádoucí. Zde docházíme k přesvědčení, ţe morální stimuly lze povaţovat za nejvýznamnější 

motivační faktory, které vedou pedagogické pracovníky k výkonu tohoto povolání.  
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Celková analýza uvedených názorů svědčí o tom, ţe v této mateřské škole panují 

velice dobré vztahy a velmi dobrá komunikace mezi zaměstnanci, i mezi zaměstnanci a 

vedením. Pedagogické pracovnice nachází ve své práci uspokojení a určitý sociální statut, je 

pro ně důleţité pracovat v dobré atmosféře. Uváděné názory se nijak výrazně neliší s ohledem 

na věk korespondentek, dovoluji si tvrdit, ţe se v této mateřské škole podařilo vytvořit 

rodinnou atmosféru plnou spolupráce, vstřícnosti a empatie. Jako ředitelka této mateřské 

školy si do budoucna kladu za cíl tento kolektiv udrţet a podpořit v jeho fungování. 

 

4.4 Mateřská škola Přemyslovská  

 

Zřizovatelem této mateřské školy je také město Roztoky. Mateřská škola 

Přemyslovská je po celkové rekonstrukci s celkovou kapacitou 89 dětí.  

V současné době má Mateřská škola Přemyslovská celkem 7 pedagogických 

pracovníků (z toho 1 ředitelka). 

 

4.4.1 Vyhodnocení dotazníků 

 

Pro účely výzkumu bylo v Mateřské škole Přemyslovská rozdáno v tištěné podobě 

celkem 6 dotazníků, ředitelka školy se výzkumu nezúčastnila. 

 

4.4.1.1 Analýza osobních údajů 

 

V této mateřské škole je skupina respondentů také 100% zastoupena pouze ţenami, jejichţ 

věkové sloţení je patrné z tabulky č. 5. Nejvyšší dosaţené vzdělání v této mateřské škole je 

středoškolské, které dosáhly shodně všechny pracovnice. Nevíme ovšem, zda se jedná o 

vzdělání, které odpovídá kvalifikaci pedagogických pracovníků. 

Ze získaných údajů lze usuzovat, ţe se v této mateřské škole pro výkon pedagogického 

povolání rozhodují pouze ţeny, a to ţeny různých věkových kategorií. Z údajů nevyplývá, o 

jaké středoškolské vzdělání se jedná, ani zda se pedagogické pracovnice rozhodují věnovat 

studiu vysokoškolskému.  
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tab. 5: Věková struktura respondentů v MŠ Přemyslovská 

 

Věk: 

Věk Počet 

pedagogů 

do 25 0 

26 - 35 0 

36 - 45 2 

46 - 55  2 

nad 55  2 

 

4.4.1.2 Analýza hmotných stimulů v MŠ Přemyslovská 

 

1.Platové ohodnocení: 

V Mateřské škole Přemyslovská byl význam platového ohodnocení v průměru 3,2 

bodu – hodně důleţitý stimul a spokojenost s ním 2,5 bodu. Rozdíl mezi těmito dvěma 

hodnotami je 0,7 bodu. Odchylka je zde v záporné hodnotě, jedná se tedy o neţádoucí stav, 

který naznačuje, ţe zaměstnanci této mateřské školy jsou se svým platovým ohodnocením 

nespokojeni. Odchylka je poměrně vysoká, navzdory tomu pedagogické pracovnice i nadále 

setrvávají ve svém zaměstnání. Můţeme se tedy domnívat, ţe ani v případě zaměstnankyň 

této mateřské školy nejsou hmotné stimuly nejdůleţitějšími stimuly, které motivují pracovnice 

k výkonu jejich povolání. 

 

Odměny a prémie: 

Odměnám a prémiím přisuzují zaměstnanci této MŠ význam 2,8 bodu a spokojenost 

s ním je v průměru 2,5 bodu.  Rozdíl mezi významem a spokojeností u daného stimulu je 0,3 

bodu. Tato záporná odchylka značí neţádoucí stav.  

 

Zaměstnanecké výhody: 

Zaměstnaneckým výhodám je přisuzován význam důleţitosti 2,7 bodu a je bodově 

hodnocen méně neţ platové ohodnocení. Spokojenost s tímto stimulem je hodnocena 

významem 2,5 bodu. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami je 0,2 bodu. Záporná odchylka 

zde opět značí neţádoucí stav.  
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tab. 6: Tabulka hodnocení hmotných stimulů v MŠ Přemyslovská 

 

 

Hmotný stimul 

Mateřská škola Přemyslovská 

význam spokojenost odchylka 

Platové ohodnocení 3,2 2,5  -0,7 

Odměny a prémie 2,8 2,5  -0,3 

Zaměstnanecké výhody  2,7 2,5  -0,2 

 

 

Při analýze hmotných stimulů se všude objevuje záporná odchylka, navzdory tomu 

zaměstnankyně této mateřské školy ve svém zaměstnání setrvávají. Odpovědi korespondentek 

jsou i v tomto případě téměř shodné bez ohledu na jejich věk. Z toho lze usuzovat, ţe ani 

v této mateřské škole nejsou hmotné stimuly tím, co by zaměstnance motivovalo k výkonu 

jejich povolání a předpokládám, ţe pedagogické pracovnice této mateřské školy nachází ve 

svém zaměstnání jiné dostačující stimuly, které je motivují k jeho výkonu. 

4.4.1.3 Analýza sociálních stimulů v MŠ Přemyslovská 

 

1.Jistota pracovního místa: 

Tomuto stimulu byla přiřazena hodnota významu 3,3 bodu, coţ znamená, ţe se jedná o 

významný stimul. Vzhledem k tomu, ţe i spokojenost s tímto stimulem získala vysoké 

ohodnocením a to 3,5 bodu a kladná odchylka zde značí ţádoucí stav, můţeme předpokládat, 

ţe tento stimul můţeme povaţovat za určitou motivaci k vykonávání tohoto zaměstnání. Zde, 

podle mého názoru, hraje svou roli i věk korespondentek a situace na trhu práce. 

2. Hodnocení kolegů 

 Pochvala od kolegů je hodnocena významem 3,2 bodu. Spokojenost s tímto stimulem 

získalo ocenění 3,7 bodu. Kladná odchylka 0,5 bodu značí ţádoucí stav a rovněţ naznačuje, 

ţe tento sociální stimul je pro pedagogické pracovníky dalším motivačním faktorem. Stejně 

tak lze usuzovat, ţe se pedagogické pracovnice navzájem k práci svých kolegyň vyjadřují a 

pomáhají si tak nalézt objektivnější pohled na svou práci. 

3. Pracovní podmínky (teplo, hluk, světlo…): 

 Z hlediska významu byl tento stimul ohodnocen 3,2 body a z hlediska spokojenosti 2,8 

bodu. Zaměstnanci na této škole jsou s tímto stimulem nespokojeni, záporná odchylka značí 
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neţádoucí stav. V tomto případě je opět nutné si uvědomit, ţe i v této mateřské škole jsou 

pracovní podmínky ovlivněny mnoţstvím dětí, tedy hlukem, a nedostatkem prostoru, který by 

umoţňoval intenzitu hluku rozloţit. 

 

4. Dobrý kolektiv a přátelské vztahy: 

          Dobrý kolektiv a přátelské vztahy jsou hodnoceny průměrnou hodnotou 3,5 bodu. 

Spokojenost s tímto stimulem je ohodnocena 3,7 bodu. Ze získaného hodnocení lze usoudit, 

ţe dobrý kolektiv a přátelské vztahy jsou v této MŠ samozřejmostí. Kladná odchylka zde 

značí ţádoucí stav. Z pozice vedoucí pracovnice jedné z mateřských škol předpokládám, ţe se 

ředitelka této mateřské školy bude všemoţně snaţit tento stav udrţet. Ze své zkušenosti vím, 

jak důleţité jsou dobré vztahy na pracovišti, které se odráţí i v práci samotné. 

5. Celková atmosféra: 

         Tomuto sociálnímu stimulu byla přirazena průměrná hodnota významu 3,5 bodu a 

spokojenost byla hodnocena 3,7 bodu. Spolu s dobrým kolektivem a přátelskými vztahy je to 

další stimul, se kterým jsou zaměstnanci významně spokojeni. V tomto případě kladná 

odchylka 0,2 bodu značí ţádoucí stav a opět je na místě doporučení, aby se ředitelka školy 

snaţila daný stav udrţet a podporovat. 

6. Spolupráce s kolegy: 

Spolupráce s kolegy má pro zaměstnance této MŠ význam 3,7 bodu. Spokojenost je 

zde hodnocena také 3,7 bodu. V tomto případě se význam rovná spokojenosti a nulová 

odchylka značí optimální stav.  

7. Otevřenost a upřímnost kolegů: 

 Otevřenost a upřímnost kolegů byla hodnocena 3,2 body, coţ v porovnání 

s předchozími stimuly není zas tak vysoké hodnocení. Spokojenost je zde o něco vyšší neţ 

samotný význam, tedy 3,7 bodu. Tato odchylka zde značí ţádoucí stav. Analýza obou těchto 

stimulů (č.6,7) ukazuje, ţe tak malý kolektiv, jakým bezesporu kolektiv MŠ Přemyslovská je, 

můţe dobře fungovat jen v případě dobré vzájemné spolupráce a otevřeném přístupu k sobě 

navzájem. 

8. Dobré vztahy s nadřízenými: 

 

Dobré vztahy s nadřízenými byly hodnoceny průměrně 3,3 bodu. S porovnáním 

s dobrými vztahy s kolegy je to o 0,1 bodu více. Pro zaměstnance této MŠ jsou tedy 
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důleţitější dobré vztahy s nadřízenými neţ s kolegy. Spokojenost je zde hodnocena 4 body, 

tedy nejvyšším moţným ohodnocením. Tato odchylka se nachází v kladných hodnotách, značí 

tedy ţádoucí stav. Otázkou zůstává, nakolik zde dochází ke zkreslení prezentovaných názorů 

vzhledem k faktu, ţe se vyplněné dotazníky shromaţďovaly v rukách ředitelky školy. 

9. Neformální hodnocení – pochvala: 

 

Pochvala od nadřízeného obdrţela hodnocení významu v průměru 3 body. 

Spokojenost s oceněním práce od nadřízeného byla hodnocena o něco vyššími body neţ 

význam a to 3,7 bodu. Z výsledků vyplývá, ţe pedagogičtí pracovníci jsou v této MŠ od 

nadřízeného neformálně hodnoceni v dostatečném mnoţství, protoţe spokojenost je zde o 

celý 0,7 bodu vyšší neţ význam.  

10. Pocit vlastní důleţitosti: 

Význam pocitu vlastní důleţitosti je průměrně hodnocen 3,2 body stejně jako 

spokojenost. Jedná se o optimální stav, který naznačuje, ţe pedagogické pracovnice této 

mateřské školy nachází ve svém zaměstnání dostatečnou oporu a sociální status. 

11. Volný čas: 

Význam volného času je v této MŠ hodnocen významem 3 body – velmi důleţité a 

spokojenost s volným časem je hodnocen 3,3 bodu – velká spokojenost. Spokojenost je tedy o 

0,3 bodu vyšší neţ význam. Tato kladná odchylka značí ţádoucí stav. Opět zde docházím 

k přesvědčení, ţe volný čas je moţným kompenzátorem např. nedostatku finančních 

prostředků a tudíţ moţným stimulátorem k výkonu tohoto povolání. 
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tab. 7: Tabulka hodnocení sociálních stimulů v MŠ Přemyslovská 

 

 

Sociální stimul 

Mateřská škola Přemyslovská 

význam spokojenost odchylka 

Jistota pracovního místa 3,3 3,5 0,2 

Ocenění práce kolegy 3,2 3,7 0,5 

Pracovní podmínky (teplo, hluk, 

světlo…) 

3,2 2,8 -0,4 

Dobrý kolektiv a přátelské vztahy 3,5 3,7 0,2 

Celková atmosféra 3,5 3,7 0,2 

Spolupráce s kolegy 3,7 3,7 - 

Otevřenost a upřímnost kolegů 3,2 3,7 0,5 

Dobré vztahy s nadřízenými 3,3 4 0,7 

Neformální hodnocení - pochvala 3 3,7 0,7 

Pocit vlastní důleţitosti 3,2 3,2 - 

Volný čas 3 3,3 0,3 

 

 

Při porovnání významnosti sociálního stimulu a spokojenosti s ním v mateřské škole 

Přemyslovská dojdeme k závěru, ţe většina sociálních stimulů vykazuje kladné hodnoty, coţ 

značí ţádoucí stav. Pokud přihlédneme zároveň k tomu, ţe u dalších sociálních stimulů 

převládají nulové odchylky, značící optimální stav, nad zápornými, můţeme dojít k závěru, ţe 

sociální stimuly v této mateřské škole tvoří velice významné motivační faktory k vykonávání 

daného povolání. Dále můţeme zdůraznit, ţe se prezentované názory nijak výrazně neliší 

s ohledem na věk korespondentek. Zároveň by však nemělo být opomenuto, ţe v této 

mateřské škole nepracují zaměstnankyně mladší neţ 36 let. Pokud předpokládáme, ţe všechny 

pedagogické pracovnice jiţ mají zaloţenu rodinu a mají děti, můţe mít např. jistota 

pracovního místa větší váhu neţ by měla u pracovnic mladších a svobodných. Zde bych 

viděla moţný důvod takové spokojenosti se sociálními stimuly. 
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4.4.1.4 Analýza morálních stimulů v MŠ Přemyslovská 

 

1.Zajímavost a smysluplnost práce: 

V MŠ Přemyslovská je zajímavost a smysluplnost práce hodně důleţitým stimulem, 

který byl průměrně ohodnocen 3,8 bodu. V tomto případě je spokojenost s daným stimulem 

hodnocena nejvyšším moţným oceněním a to 4 body. Kladná odchylka značí ţádoucí stav a 

naznačuje, ţe pedagogické pracovnice povaţují své zaměstnání za velice důleţité a svou práci 

a smysluplnou, coţ můţe být jeden z důvodů, proč dané povolání vykonávají. 

2.Moţnost uplatnění znalostí a dovedností: 

Moţnost uplatnění znalostí a dovedností hodnotí zaměstnanci této MŠ průměrně 3,5 

bodu, z čehoţ vyplývá, ţe je to pro ně vcelku významný stimul. Stejně jako u zajímavosti a 

smysluplnosti práce je spokojenost s tímto stimulem hodnocena nejvyšším moţným oceněním 

a to 4 body. Kladná odchylka značí ţádoucí stav. 

3.Zábavnost práce: 

U zábavnosti práce byla zjištěna průměrná hodnota významu 3,7 bodu, z čehoţ lze 

usoudit, ţe tento stimul je pro zaměstnance MŠ Přemyslovská také velmi významný. 

Spokojenost byla hodnocena 4 body a je zde opět vyšší neţ význam. I v tomto případě se 

odchylka nachází v kladných hodnotách, coţ značí ţádoucí stav. 

4.Moţnost účasti na rozhodování: 

Tomuto morálnímu stimulu byla přiřazena průměrná hodnota významu 3,3 bodu. 

Spokojenost s tímto stimulem je průměrně hodnocena také 3,3 bodu. Spokojenost s daným 

stimulem se rovná významu. Nulová odchylka značí optimální stav. Znamená to tedy, ţe 

ředitelka školy patrně svá rozhodnutí konzultuje  

 

5.Moţnost uplatnění návrhů a nápadů: 

Moţnost uplatnění návrhů a nápadů je stimul hodnocený významem 3,3 bodu. Stejně 

jako u smysluplnosti a zábavnosti práce je zde spokojenost hodnocena maximálním počtem 

bodů. Význam je zde o 0,7 bodu niţší neţli spokojenost. Tato odchylka značí ţádoucí stav. 

Na základě získaných poznatků lze tedy předpokládat, ţe zaměstnankyně této mateřské školy 

mají dostatek moţností a prostoru pro uplatnění svých nápadů a jsou ze strany ředitelky školy 

plně podporovány.  
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6.Moţnost dalšího vzdělávání: 

Moţnosti dalšího vzdělávání přiřazují zaměstnanci MŠ Přemyslovská význam 3,2 

bodu. Moţnost dalšího vzdělávání má pro zaměstnance MŠ Přemyslovská nejmenší význam 

ze všech morálních stimulů vůbec. Spokojenost s tímto stimulem je hodnocena 3,2 bodu. 

Nulová odchylka značí optimální stav. Dá se tedy předpokládat, ţe pedagogické pracovnice 

této mateřské školy povaţují své dosavadní vzdělání za dostačující pro výkon svého povolání 

a nemají potřebu, moţná i čas, se věnovat samostudiu a rozšiřování znalostí. 

 

tab. 8: Tabulka hodnocení morálních stimulů v MŠ Přemyslovská 

 

 

Morální stimul 

Mateřská škola Přemyslovská 

význam spokojenost odchylka 

Zajímavost a smysluplnost práce 3,8 4 0,2  

Moţnost uplatnění znalostí a 

dovedností 

3,5 4  0,5 

Zábavnost práce 3,7 4  0,3 

Moţnost účasti na rozhodování 3,3 3,3   -  

Moţnost uplatnění návrhů a nápadů 3,3 4  0,7 

Moţnost dalšího vzdělávání 3,2 3,2  -  

 

 

V případě  porovnání významnosti daného morálního stimulu a spokojenosti s ním 

dojdeme k závěru, ţe hodnocení většiny morálních stimulů vykazuje kladné hodnoty, coţ 

značí ţádoucí stav a hodnocení dvou stimulů vykazuje nulové odchylky, coţ značí stav 

optimální. I v případě této mateřské školy docházíme k přesvědčení, ţe morální stimuly lze 

povaţovat za nejvýznamnější motivační faktory, které vedou pedagogické pracovníky 

k výkonu tohoto povolání.  

 

4.5 Mateřská škola Havlíčkova  

 

Další mateřskou školou, ve které byly zjišťovány motivační faktory pedagogických 

pracovníků, byla Mateřská škola Havlíčkova, kterou také zřizuje město Roztoky. Tato 

mateřská škola se skládá ze 4 pavilonů, z  nichţ jeden je správní a nachází se zde 
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kuchyň, prádelna, sklady a ředitelna. Tři pavilony slouţí jako třídy, herny, loţnice 

šatny a umývárny. Kapacita školy je 75 dětí.   

V současné době má Mateřská škola Havlíčkova 6 pedagogických zaměstnanců (z 

toho 1 pí ředitelka).  

 

4.5.1 Vyhodnocení dotazníků 

 

Pro účely tohoto výzkumu bylo rozdáno v tištěné podobě celkem 6 dotazníků. Návratnost 

v případě této mateřské školy byla stoprocentní.  

 

4.5.1.1  Analýza osobních údajů 

 

Na základě analýzy identifikátorů došla autorka práce k těmto závěrům: 

V této mateřské škole je skupina respondentů opět 100% zastoupena pouze ţenami, 

jejichţ věkové zastoupení je patrné z tabulky č. 9 (Věková struktura respondentů v MŠ 

Havlíčkova). Nejvyšší dosaţené vzdělání v této mateřské škole je středoškolské. 

  

Ze získaných údajů lze usuzovat, ţe se v této mateřské škole pro výkon pedagogického 

povolání rozhodují pouze ţeny, ţeny různých věkových kategorií, nevíme však, jakého 

zaměření je jejich středoškolské vzdělání, ani zda mají pro výkon svého povolání potřebnou 

kvalifikaci.  

 

tab. 9: Věková struktura respondentů v MŠ Havlíčkova 

 

Věk 
Počet 

pedagogů 

do 25 0 

26 - 35 1 

36 - 45 3 

46 - 55 1 

nad 55 1 
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4.5.1.2 Analýza hmotných stimulů 

 

1.Platové ohodnocení: 

Pedagogické pracovnice této mateřské školy označily platového ohodnocení 

v průměru 2,5 bodu, spokojenost s platem pouze 2,2 bodu, z čehoţ je zřejmé, ţe jsou 

pedagogické pracovnice s tímto hmotným stimulem nespokojeny. Také zaměstnankyně  této 

MŠ přisuzují platovému ohodnocení větší význam, neţ jaká je jejich spokojenost. V tomto 

případě činí záporná odchylka 0,3 bodu a značí neţádoucí stav. Ani v této mateřské škole není 

platové ohodnocení motivačním faktorem, který hraje významnou roli při výkonu tohoto 

zaměstnání. 

2.Odměny a prémie: 

Odměnám a prémiím přisuzují zaměstnankyně této MŠ význam 2,5 bodu, coţ značí, 

ţe tento stimul je pro ně spíše důleţitý a spokojenost s ním je v průměru 2,5 bodu – význam 

rovná se spokojenosti, coţ značí optimální stav. Dá se tedy předpokládat, ţe jsou pedagogické 

pracovnice za svou práci dostatečně odměňovány a výše odměny odpovídá jejich představám. 

3.Zaměstnanecké výhody: 

Zaměstnaneckým výhodám je přisuzován důleţitější význam neţ předchozímu stimulu 

a to 2,7 bodu a spokojenost je hodnocena významem 2,2 bodu. S tímto stimulem jsou tedy 

zaměstnankyně spíše nespokojeny. Tato odchylka opět značí neţádoucí stav a ukazuje stejně 

jako v případě dalších mateřských škol, ţe ani v tomto případě nenacházíme motivační faktor 

pro výkon tohoto povolání. 
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tab. 10: Tabulka hodnocení hmotných stimulů v MŠ Havlíčkova 

 

 

Hmotný stimul 

Mateřská škola Havlíčkova 

význam spokojenost Odchylka 

Platové ohodnocení 2,5 2,2 -0,3 

Odměny a prémie 2,5 2,5 - 

Zaměstnanecké výhody  2,7 2,2 -0,5 

 

 

Při porovnání významnosti daného stimulu a spokojenosti s ním dojdeme i v případě 

této mateřské školy k závěru, ţe se u dvou ze tří hmotných stimulů vyskytují záporné hodnoty 

– spokojenost je zde niţší neţ význam, coţ svědčí o niţší spokojenosti s danými stimuly, neţ 

bylo hodnocení jejich významnosti. Jeden z hmotných stimulů vykazuje nulovou hodnotu a 

značí optimální stav. Znamená to tedy, ţe i kdyţ s výší svého platového ohodnocení 

pedagogické pracovnice spokojeny nejsou, připadají si odměňovány podle svých představ. 

Z analýzy není patrné, jaké odměny a prémie jsou zaměstnancům nabízeny, tudíţ nevíme, co 

pomáhá kompenzovat nedostatek finančních prostředků. Přesto se i v tomto případě můţeme 

přiklánět k názoru, ţe hmotné stimuly nepatří mezi hlavní motivační faktory, které by 

ovlivňovaly pedagogické pracovníky při výkonu tohoto zaměstnání. 

  

4.5.1.3 Analýza sociálních stimulů  

 

1. Jistota pracovního místa: 

Jistota pracovního místa je pracovnicemi této mateřské školy hodnocena 3,2 bodu. 

Spokojenost s tímto stimulem je o něco vyšší a 3,3 bodu. Odchylka je tedy 0,1 bodu a značí 

ţádoucí stav. U tohoto stimulu opět nacházíme moţnou motivaci k výkonu povolání 

pedagogického pracovníka. I v případě této mateřské školy můţeme předpokládat, ţe svou 

roli při hodnocení tohoto stimulu hraje současná situace na trhu práce i věk korespondentek a 

jejich rodinné zázemí. 

2. Hodnocení kolegů 

 Pochvala od kolegů je hodnocena významem 3,3 bodu. Spokojenost s tímto stimulem 

získalo nejvyšší moţné ocenění 4 body. Z daného vyplývá, ţe spokojenost s daným stimulem 

je v tomto případě velice významná, coţ ukazuje kladná odchylka naznačující ţádoucí stav, 
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která rovněţ naznačuje, ţe tento sociální stimul je i zde pro pedagogické pracovníky 

motivujícím faktorem. 

3. Pracovní podmínky (teplo, hluk, světlo…): 

Z hlediska významu byl tento stimul ohodnocen 3,2 bodu a z hlediska spokojenosti 

také 3,2 bodu. Význam se rovná spokojenosti s daným stimulem a značí optimální stav. Z 

hodnocení této otázky vyplývá, ţe jsou zaměstnanci se svými pracovními podmínkami 

spokojeni, coţ je překvapující zjištění. Rozdaný dotazník nezjišťuje, jaké pracovní podmínky 

zaměstnavatel nabízí, i tak se dá předpokládat, ţe jsou shodné s pracovními podmínkami 

jiných mateřských škol, kde se ovšem při hodnocení vţdy vyskytovala záporná odchylka a 

pracovnice byly s pracovními podmínkami nespokojené. Osobně prostředí této mateřské školy 

neznám, mohu tedy jen předpokládat, ţe jsou zde pracovnice natolik přivyklé intenzitě hluku 

a stresu, který práce s dětmi vyvolává, ţe neočekávají ţádné zlepšení. 

4. Dobrý kolektiv a přátelské vztahy: 

Dobrý kolektiv a přátelské vztahy jsou spolu s hodnocením kolegů nejvýznamnějším 

sociálním stimulem. Tomuto stimulu byla přiřazena průměrná hodnota 3,5 bodu, spokojenost 

byla ohodnocena 4 body, coţ je nejvyšší moţné hodnocení. Z daného vyplývá, ţe v této MŠ 

opravdu panují přátelské vztahy. Odchylka je zde v kladné hodnotě 0,4, z čehoţ lze vyvodit 

ţádoucí stav.  

5. Celková atmosféra: 

Celková atmosféra v zaměstnání je dalším významnějším stimulem, kterému byla 

přiřazena průměrná hodnota 3,7 bodu. Spokojenost s daným stimulem vykazuje hodnotu o 

málo vyšší - 3,8 bodu. Kladná odchylka značí ţádoucí stav a lze usuzovat, ţe v této mateřské 

škole jsou pracovnice spokojené a celková atmosféra, která na jejich pracovišti panuje, je 

dalším motivačním faktorem vedoucím k výkonu tohoto povolání. 

6. Spolupráce s kolegy: 

Spolupráce s kolegy má, stejně jako dobrý kolektiv a přátelské vztahy, význam 3,5 

bodu. Spokojenost s tímto stimulem je hodnocena 3,8 bodu. Odchylka je zde kladná - 0,3 

bodu – a značí tedy ţádoucí stav. 
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7. Otevřenost a upřímnost kolegů: 

Otevřenost a upřímnost kolegů také získala vysoké ohodnocení a to 3,7 bodu. I tento 

sociální stimul má pro zaměstnance velký význam. Spokojenost s tímto stimulem získala opět 

vysoké ohodnocení a to 3,8 bodu, coţ znamená, ţe kladná odchylka, která zde činí 0,1 bodu, 

značí ţádoucí stav. Hodnocení předchozích stimulů jednoznačně ukazuje, jak důleţitý je 

fungující a přátelský kolektiv, ve kterém není nouze o pomocnou ruku a spolupráci a jak 

takové kolegiální prostředí se stává motivujícím faktorem pro výkon tohoto povolání. 

8. Dobré vztahy s nadřízenými: 

Dobré vztahy s nadřízenými byly hodnoceny průměrně 3,8 bodu. S porovnáním 

s dobrými vztahy s kolegy je to o 0,3 bodu více. Pro zaměstnance této MŠ jsou tedy 

důleţitější dobré vztahy s nadřízenými neţ s kolegy. Spokojenost je zde hodnocena nejvyšším 

moţným ohodnocením 4 body. Kladná odchylka značí ţádoucí stav a naznačuje, ţe na tomto 

pracovišti je celkově přátelská atmosféra jak s kolegy, tak i s nadřízenými a tento stimul lze 

povaţovat jako významně motivující. Opět zde můţe hrát roli skutečnost, ţe sama ředitelka 

školy se výzkumu zúčastnila a vyplněné dotazníky se shromaţďovaly u ní. Mohlo tedy dojít 

k určitému zkreslení prezentovaných názorů.  

9. Neformální hodnocení – pochvala: 

Pochvala od nadřízeného obdrţela hodnocení významu v průměru 3,8 bodu, coţ je o 

0,3 bodu vyšší hodnocení neţ u hodnocení pochvaly od kolegů. V tomto případě je zřejmé, ţe 

pochvala od nadřízeného je pro pedagogy této MŠ důleţitější neţ pochvala od kolegů. 

Z výsledků vyplývá, ţe pedagogičtí pracovníci jsou v této MŠ od nadřízeného neformálně 

hodnoceni v dostatečném mnoţství, protoţe spokojenost je zde hodnocena maximálním 

počtem bodů 4.  Jedná se tedy o ţádoucí stav, kladná odchylka činí 0,2 bodu. 

10. Pocit vlastní důleţitosti: 

Význam pocitu vlastní důleţitosti je průměrně hodnocen 3,7 bodu a spokojenost 

s tímto stimulem je opět hodnocena maximálně – 4 body. Jedná se opět o kladnou odchylku, 

která značí ţádoucí stav a která ukazuje, jak důleţité pro výkon povolání pedagogického 

pracovníka je pocit naplnění a vlastní důleţitosti. Pokud si uvědomíme, ţe jsou to právě 

pedagogické pracovnice mateřských škol, které stojí na počátku školní výchovy jedince a 

které mají velký vliv na formování individuality a jeho vztahu ke vzdělávacímu systému a 

společnosti, pak je takový pocit neoddiskutovatelně na místě. 



43 

 

11. Volný čas: 

Význam volného času je v této MŠ hodnocen 3,2 bodu, z čehoţ lze usoudit, ţe tento 

sociální stimul je pro zaměstnance MŠ Spěšného velmi důleţitý. Spokojenost s ním je 

hodnocena 3,7 bodu, pedagogické pracovnice tedy mají volného času dostatečné mnoţství. I 

v tomto případě jde o kladnou odchylku, která značí ţádoucí stav.  

 

tab. 11: Tabulka hodnocení sociálních stimulů v MŠ Havlíčkova  

 

 

Sociální stimul 

Mateřská škola Havlíčkova 

význam spokojenost odchylka 

Jistota pracovního místa 3,2 3,3 0,1 

Ocenění práce kolegy 3,3 4 0,7 

Pracovní podmínky (teplo, hluk, 

světlo…) 

3,2 3,2 - 

Dobrý kolektiv a přátelské vztahy 3,5 4 0,5 

Celková atmosféra 3,7 3,8 
       0,1 

Spolupráce s kolegy 3,5 3,8 0,3 

Otevřenost a upřímnost kolegů 3,7 3,8 0,1 

Dobré vztahy s nadřízenými 3,8 4 0,2 

Neformální hodnocení - pochvala 3,8 4 0,2 

Pocit vlastní důleţitosti 3,7 4 0,2 

Volný čas 3,2 3,7 0,5 

  

Při porovnání významnosti daného sociálního stimulu a spokojenosti s ním dojdeme 

k závěru, ţe většina sociálních stimulů vykazuje kladné odchylky, coţ značí ţádoucí stav. 

Zároveň zjistíme, ţe pouze jeden sociální stimul vykazuje nulovou odchylku, které značí 

optimální stav. V případě této mateřské školy můţeme dojít k závěru, ţe pro pedagogické 

pracovnice, které v ní pracují, jsou sociální stimuly z hodnocených stimulů nejvýznamnější 

motivační faktory k vykonávání tohoto povolání.  
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4.5.1.4   Analýza morálních stimulů  

 

1. Zajímavost a smysluplnost práce: 

Zajímavost a smysluplnost práce je průměrně hodnocena významem 3,7 bodu. 

Spokojenost s tímto morálním stimulem je hodnocena 3,8 bodu.  Kladná odchylka 0,1 značí 

ţádoucí stav. Z analýzy výsledků vyplývá, ţe zaměstnanci i této mateřské školy povaţují svou 

práci za zajímavou a smysluplnou a jedná se o významný motivační faktor k vykonávání 

jejich zaměstnání. 

2. Moţnost uplatnění znalostí a dovedností: 

Tento stimul je hodnocen významem 3,7 bodu, coţ znamená, ţe je pro zaměstnance 

stejně důleţitý jako stimul předcházející. Spokojenost s daným stimulem dosahuje průměrné 

hodnoty také 3,8 bodu. Spokojenost je zde o 0,1 bodu vyšší neţ význam. Tato odchylka značí 

ţádoucí stav a ukazuje, ţe i tento stimul je moţné povaţovat pro pedagogické pracovníky za 

významně motivační. 

3. Zábavnost práce: 

Zábavnost práce je hodnocena 3,7 bodu. Se spokojeností je to opět stejné jako u 

předchozích stimulů a je hodnocena 3,8 bodu. Kladná odchylka činí 0,1 bodu a značí ţádoucí 

stav. 

4. Moţnost účasti na rozhodování: 

Pro zaměstnance Mateřské školy Havlíčkova je moţnost účasti na rozhodování 

poměrně důleţitá, neboť je hodnocena 3,2 bodu a spokojenost s tímto stimulem činí 3,8 bodu. 

Kladná odchylka značí ţádoucí stav a ukazuje, ţe zaměstnanci této mateřské školy se účastní 

na rozhodování více, neţ je pro výkon jejich zaměstnání významné. 

5. Moţnost uplatnění návrhů a nápadů: 

Tento stimul je průměrně hodnocen 3,5 bodu, z čehoţ vyplývá, ţe moţnost uplatnění 

návrhů a nápadů je pro zaměstnance hodně důleţitý stimul. Spokojenost je zde hodnocena 3,8 

bodu. I u tohoto stimulu se vyskytuje kladná odchylka, která signalizuje ţádoucí stav. 

6. Moţnost dalšího vzdělávání: 

Moţnost dalšího vzdělávání je zde také velmi důleţitým, vysoce hodnoceným 

stimulem, jehoţ hodnota dosahuje 3,8 bodu. Zaměstnanci této MŠ mají bezesporu moţnost 
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dalšího vzdělávání, jelikoţ spokojenost s tímto stimulem je také 3,8 bodu. Tato odchylka se 

rovná nule a značí optimální stav. 

 

tab. 12: Tabulka hodnocení morálních stimulů v MŠ Havlíčkova  

 

 

Morální stimul 

Mateřská škola Havlíčkova 

význam spokojenost odchylka 

Zajímavost a smysluplnost práce 3,7 3,7 0,1 

Moţnost uplatnění znalostí a 

dovedností 

3,7 3,7  0,1 

Zábavnost práce 3,7 3,7  0,1 

Moţnost účasti na rozhodování 3,2 3,2  0,6 

Moţnost uplatnění návrhů a nápadů 3,5 3,5  0,3 

Moţnost dalšího vzdělávání 3,8 3,8  - 

 

  

V případě  porovnání významnosti daného morálního stimulu a spokojenosti s ním 

dojdeme k závěru, ţe hodnocení téměř všech morálních stimulů vykazuje kladné hodnoty, coţ 

značí ţádoucí stav a hodnocení jednoho z morálních stimulů, konkrétně moţnost dalšího 

vzdělávání, vykazuje nulovou odchylku, coţ značí stav optimální. I v případě hodnocení 

těchto stimulů docházíme k přesvědčení, ţe morální stimuly lze povaţovat za nejvýznamnější 

motivační faktory, které vedou pedagogické pracovníky k výkonu tohoto povolání.  

 

 

4.6 Mateřská škola Ţirafa – soukromá MŠ 

 

Soukromá Mateřská škola Ţirafa sídlí v  rodinném domě se zahradou s celkovou 

kapacitou 25 míst a nabízí moţnost pravidelné docházky dětem od 2 do 6 let. 

V současné době má Mateřská škola Ţirafa celkem 6 zaměstnanců (z toho 1 ředitelka). 
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4.6.1 Vyhodnocení dotazníků 

 

Pro účely výzkumu bylo v Mateřské škole Ţirafa rozdáno v tištěné podobě celkem 6 

dotazníků. Návratnost v případě této školy byla 50%, vzhledem k tomu, ţe ve třídě 

nejmladších dětí pracují zdravotní sestry. Vzhledem k tomu, ţe se nejedná o pedagogické 

pracovnice, dotazník nevyplňovaly. 

 

4.6.1.1  Analýza osobních údajů 

 

Na základě analýzy osobních údajů z informativní části dotazníku této mateřské školy došla 

autorka práce k těmto výsledkům: 

V  mateřské škole Ţirafa je skupina respondentů zastoupena opět pouze ţenami, jejichţ 

věkové zastoupení je patrné z tabulky č. 12 (Věková struktura respondentů v MŠ Ţirafa) 

Nejvyšší dosaţené vzdělání v této mateřské škole je středoškolské. 

Ze získaných údajů nevyplývá, zda mají pedagogické pracovnice středoškolské vzdělání 

pedagogického směru, ani zda se rozhodují pro studium vysokoškolské. I v této mateřské 

škole se pro výkon pedagogického povolání rozhodují pouze ţeny, ţeny různých věkových 

kategorií.  

 

tab. 12: Věková struktura respondentů v MŠ Ţirafa 

 

Věk: 

Věk Počet 

pedagogů 

do 25 0 

26 - 35 1 

36 - 45 1 

46 - 55 1 

nad 55 0 

 

 

 

 



47 

 

4.6.1.2 Analýza hmotných stimulů v MŠ Ţirafa 

 

1.Platové ohodnocení: 

V Mateřské škole Ţirafa byl význam platového ohodnocení v průměru 2,3 bodu – 

důleţité a spokojenost s platem pouze 1,7 bodu – spíše nespokojení. Zaměstnanci v této MŠ 

přisuzují platovému ohodnocení větší význam, neţ je jejich spokojenost. Rozdíl mezi těmito 

dvěma hodnotami je 0,6. Záporná odchylka zde značí neţádoucí stav. Ani v této mateřské 

škole se nedá předpokládat, ţe je platové ohodnocení motivačním faktorem, který hraje 

významnou roli při výběru tohoto zaměstnání. 

2.Odměny a prémie: 

Odměnám a prémiím přisuzují zaměstnanci této MŠ význam 2,3 bodu a spokojenost 

s daným stimulem je hodnocena také 2,3 bodu. V tomto případě se význam rovná 

spokojenosti. Nulová odchylka značí optimální stav. 

3.Zaměstnanecké výhody: 

Zaměstnaneckým výhodám je přisuzován význam důleţitosti 2,3 bodu a spokojenost 

je hodnocena 2,7 bodu. Rozdíl mezi významem a spokojeností je 0,4 bodu. Na rozdíl od 

mateřských škol, které jsou zřizovány městem Roztoky, se zde objevuje kladná odchylka, 

která značí ţádoucí stav. 

 

tab. 13: Tabulka hodnocení hmotných stimulů v MŠ Ţirafa 

 

 

Hmotný stimul 

Mateřská škola Ţirafa 

význam spokojenost odchylka 

Platové ohodnocení 2,3 1,7  -0,6 

Odměny a prémie 2,3 2,3  - 

Zaměstnanecké výhody  2,3 2,7  0,4 

 

 

Při porovnání významnosti hmotného stimulu a spokojenosti s ním dojdeme k závěru, 

ţe se v případě této mateřské školy vyskytuje záporná odchylka značící neţádoucí stav pouze 

u jednoho z hmotných stimulů, zbylé dva stimuly vykazují optimální či ţádoucí stav. 

Z daného lze usuzovat, ţe v případě této soukromé mateřské školy mohou být do motivačních 



48 

 

faktorů vedoucích k výkonu tohoto povolání zařazeny i hmotné stimuly, přestoţe se na 

základě analýzy dá předpokládat, ţe pracovnice pracující v soukromém sektoru očekávají 

lepší finanční ohodnocení, neţ jaké se jim nakonec skutečně dostane.  Z analýzy uvedených 

názorů vyplývá, ţe v případě mateřských škol zřizovaných městem Roztoky nemají 

pedagogické pracovnice očekávání finančního ohodnocení zdaleka tak vysoké, a tudíţ nejsou 

patrně tak zklamané s jeho výší, jako pracovnice této mateřské školy. 

  

4.6.1.3 Analýza sociálních stimulů  

 

1. Jistota pracovního místa: 

Jistota pracovního místa je pedagogickými pracovnicemi hodnocena 3 body, stejně 

jako spokojenost s tímto stimulem. Odchylka je v tomto případě nulová a značí optimální 

stav. Tento stimul opět můţeme zařadit do motivačních stimulů k výkonu povolání 

pedagogického pracovníka. Je zajímavé, ţe pedagogické pracovnice v soukromém sektoru 

uvádí takovou spokojenost s jistotou pracovního místa, které je podle mého názoru závislé na 

porodnosti. Ta sice v současné době zaţívá svůj boom, ale dlouhodobě má klesající tendenci. 

Dá se předpokládat, ţe nastane doba, kdy se soukromé mateřské školy budou kvůli nedostatku 

dětí zase zavírat. 

2. Hodnocení kolegů 

 Pochvala od kolegů je hodnocena významem 3,3 bodu. Spokojenost s tímto stimulem 

získalo nejvyšší moţné ocenění, tedy 4 body. Tentokrát je kladná odchylka 0,7 a značí 

ţádoucí stav. Z daného vyplývá, ţe je hodnocení kolegů pro pracovnice velmi důleţité, coţ 

rovněţ naznačuje, ţe tento sociální stimul je pro pedagogické pracovníky dalším motivujícím 

faktorem. 

3. Pracovní podmínky (teplo, hluk, světlo…): 

Tento stimul byl z hlediska významu ohodnocen 3,3 bodu a z hlediska spokojenosti 

také 3,3 bodu. Význam stimulu se rovná spokojenosti s ním, nulová odchylka značí optimální 

stav. Tentokrát z analýzy vyplývá, ţe v této mateřské škole jsou zaměstnanci se svými 

pracovními podmínkami spokojeni. V tomto případě je myslím spokojenost dána nízkým 

počtem dětí. V této mateřské škole se o 25 dětí, které ale nejsou denně v MŠ přítomny, stará 6 
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pracovnic, zatímco např. v mateřské škole Spěšného se o stejný počet dětí starají 2 

pedagogické pracovnice. Z toho logicky vyplývá niţší hladina hluku i menší únava personálu. 

4. Dobrý kolektiv a přátelské vztahy: 

Dobrý kolektiv a přátelské vztahy jsou nejvýznamnějším sociálním stimulem. Tomuto 

stimulu byla přiřazena průměrná hodnota 3,7 bodu, spokojenost byla ohodnocena maximálně, 

tedy 4 body. Z daného vyplývá, ţe v této MŠ opravdu panují přátelské vztahy. Odchylka je 

zde v kladné hodnotě, z čehoţ lze vyvodit ţádoucí stav. 

5. Celková atmosféra: 

Celková atmosféra je spolu s dobrým kolektivem v zaměstnání dalším 

nejvýznamnějším stimulem. Zaměstnanci mu byla přiřazena průměrná hodnota 3,7 bodu, 

spokojenost s daným stimulem byla také ohodnocena 3,7 bodu. Jedná se o další sociální 

stimul, se kterým jsou zaměstnanci 100% spokojeni. Odchylka = 0, značí tedy optimální stav. 

6. Spolupráce s kolegy: 

Spolupráce s kolegy získala význam 3,3 bodu. Spokojenost s tímto stimulem je 

hodnocena 4 body, coţ znamená, ţe kladná odchylka 0,7 značí ţádoucí stav. Ukazuje se, ţe i 

v této mateřské škole se podařilo vytvořit fungující přátelský kolektiv, který je k práci s dětmi 

velice důleţitý. 

7. Otevřenost a upřímnost kolegů: 

Otevřenost a upřímnost kolegů také získala vysoké ohodnocení a to 3,7 bodu. I tento 

sociální stimul má pro zaměstnance velký význam. Spokojenost s tímto stimulem získala také 

ohodnocení další nejvyšší ocenění - 4 body. I v tomto případě kladná odchylka značí ţádoucí 

stav. 

8. Dobré vztahy s nadřízenými: 

Dobré vztahy s nadřízenými byly hodnoceny průměrně 3,3 bodu. S porovnáním 

s dobrými vztahy s kolegy je to o 0,4 bodu méně. Pro zaměstnance této MŠ jsou tedy 

důleţitější dobré vztahy s kolegy neţ s nadřízenými. Spokojenost je zde hodnocena 

maximálním počtem a to 4 body. Kladná odchylka má v tomto případě hodnotu 0,7 a značí 

ţádoucí stav. Z výše uvedeného vyplývá, ţe na tomto pracovišti je celkově přátelská 

atmosféra jak s kolegy, tak i s nadřízenými a tento stimul lze povaţovat jako významně 

motivující. 
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9. Neformální hodnocení – pochvala: 

Pochvala od nadřízeného obdrţela hodnocení významu v průměru 3,3 bodu. 

Z výsledků vyplývá, ţe pedagogičtí pracovníci jsou v této MŠ od nadřízeného neformálně 

hodnoceni v dostatečném mnoţství, protoţe při hodnocení spokojenosti s tímto stimulem bylo 

těmito pracovnicemi opět pouţito maximální hodnocení. Jedná se tedy o ţádoucí stav, kladná 

odchylka má hodnotu 0,7 bodu.  

10. Pocit vlastní důleţitosti: 

Význam pocitu vlastní důleţitosti je průměrně hodnocen 3 bodu a spokojenost s tímto 

stimulem je 3,7 bodu. Jedná se opět o kladnou odchylku, jejíţ hodnota dosahuje 0,7 a značí 

ţádoucí stav. Je zajímavé, ţe pedagogické pracovnice této mateřské školy přiznávají tomuto 

stimulu nejniţší význam ze všech dosud zmíněných mateřských škol. 

11. Volný čas: 

Význam volného času je v této MŠ hodnocen 2 body, spokojenost s ním je hodnocena 

2,7 bodu. I v tomto případě jde o kladnou odchylku, která značí ţádoucí stav. Přesto je zde 

patrný úbytek bodů v případě hodnocení tohoto stimulu, coţ je dáno kratší dovolenou a delší 

pracovní dobou, kterou zaměstnanci této soukromé mateřské školy, na rozdíl od zaměstnanců 

mateřských škol zřizovaných městem Roztoky, mají. 
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tab. 14: Tabulka hodnocení sociálních stimulů v MŠ Ţirafa 

 

 

Sociální stimul 

Mateřská škola Ţirafa 

význam spokojenost odchylka 

Jistota pracovního místa 3 3 - 

Ocenění práce kolegy 3,3 4 0,7 

Pracovní podmínky (teplo, hluk, 

světlo…) 

3,3 3,3 - 

Dobrý kolektiv a přátelské vztahy 3,7 4 0,3 

Celková atmosféra 3,7 3,7 - 

Spolupráce s kolegy 3,3 4 0,7 

Otevřenost a upřímnost kolegů 3,7 4 0,3 

Dobré vztahy s nadřízenými 3,7 4 0,3 

Neformální hodnocení - pochvala 3,3 4 0,7 

Pocit vlastní důleţitosti 3 3,7 0,7 

Volný čas 2 2,7 0,7 

  

Při porovnání významnosti daného sociálního stimulu a spokojenosti s ním dojdeme 

k závěru, ţe většina sociálních stimulů vykazuje kladné odchylky, coţ značí ţádoucí stav. 

Pouze dvě hodnoty jsou nulové a značí optimální stav. I v případě této soukromé mateřské 

školy můţeme usuzovat, ţe sociální stimuly tvoří velice významné motivační faktory 

k vykonávání pedagogického povolání.  

 

4.6.1.4 Analýza morálních stimulů  

 

1. Zajímavost a smysluplnost práce: 

Zajímavost a smysluplnost práce je zde hodnocena maximálním počtem bodů a stejně 

tak je hodnocena i spokojenost s tímto stimulem. Význam se zde rovná spokojenosti, nulová 

odchylka značí optimální stav. Z analýzy výsledků vyplývá, ţe zaměstnanci této mateřské 

školy povaţují svou práci za zajímavou a smysluplnou a jedná se o významný motivační 

faktor k vykonávání tohoto zaměstnání. 
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2. Moţnost uplatnění znalostí a dovedností: 

Tento stimul je opět hodnocen 4 body, coţ znamená, ţe je pro zaměstnance další 

z řady nejdůleţitějších stimulů. I spokojenost s daným stimulem dosahuje maximální hodnoty 

4 bodů. Spokojenost se opět rovná významu, odchylka je nulová a značí optimální stav.  

3. Zábavnost práce: 

Zábavnost práce je hodnocena 4 body. Se spokojeností je to opět stejné jako u 

předchozích stimulů. Všichni zaměstnanci této mateřské školy hodnotili spokojenost s tímto 

stimulem plným počtem bodů. Nulová odchylka značí optimální stav. 

4. Moţnost účasti na rozhodování: 

Moţnost účasti na rozhodování je pro zaměstnance o něco méně důleţitá neţ 

předchozí stimuly, neboť je hodnocena 3,7 bodu a spokojenost s tímto stimulem činí pouze 3 

body. Záporná odchylka dosahuje hodnoty 0,7 a značí neţádoucí stav. Lze tedy usuzovat, ţe 

zaměstnanci nemají moţnost účastnit se rozhodování a tudíţ tento stimul pro ně nebude 

motivujícím stimulem k výkonu jejich povolání. 

5. Moţnost uplatnění návrhů a nápadů: 

Tento stimul je průměrně hodnocen maximálním počtem bodů, z čehoţ vyplývá, ţe 

moţnost uplatnění návrhů a nápadů můţeme povaţovat za nejdůleţitější stimul. Spokojenost 

je zde hodnocena také 4 body, coţ znamená, ţe význam stimulu se rovná spokojenosti a 

odchylka je nulová. Opět se jedná o optimální stav. 

6. Moţnost dalšího vzdělávání: 

Moţnost dalšího vzdělávání je zde také velmi důleţitá, přesněji řečeno průměrným 

hodnocením 3,3 bodu. Zaměstnanci této MŠ mají bezesporu moţnost dalšího vzdělávání, 

jelikoţ spokojenost s tímto stimulem je také 3,3 bodu. Tato odchylka se rovná nule a značí 

optimální stav. 
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tab. 15: Tabulka hodnocení morálních stimulů v MŠ Ţirafa 

 

 

Morální stimul 

Mateřská škola Ţirafa 

význam spokojenost odchylka 

Zajímavost a smysluplnost práce 4 4  - 

Moţnost uplatnění znalostí a 

dovedností 

4 4   - 

Zábavnost práce 4 4   - 

Moţnost účasti na rozhodování 3,7 3  -0,7 

Moţnost uplatnění návrhů a nápadů 4 4  - 

Moţnost dalšího vzdělávání 3,3 3,3  - 

 

  

V případě  porovnání významnosti daného morálního stimulu a spokojenosti s ním 

dojdeme k závěru, ţe hodnocení téměř všech morálních stimulů vykazuje nulové hodnoty, coţ 

značí optimální, pouze hodnocení jednoho z morálních stimulů vykazuje zápornou odchylku, 

coţ značí neţádoucí stav. Zde docházíme k přesvědčení, ţe morální stimuly lze povaţovat za 

nejvýznamnější motivační faktory, které vedou pedagogické pracovníky k výkonu tohoto 

povolání. 

 

4.7 Mateřská škola Lexík  

 

Mateřská škola Lexík je zřízena jakou součást informačního a komunikačního centra a 

jedná se o soukromou mateřskou školu. V současné době má tato mateřská škola 2 

pedagogické pracovnice. 

 

4.7.1 Vyhodnocení dotazníků 

 

Pro účely výzkumu byly v Mateřské škole Lexík rozdány v tištěné podobě celkem 2 

dotazníky. Návratnost v tomto případě byla 100%. 
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4.7.1.1 Analýza osobních údajů 

Při analýze identifikátorů z této mateřské školy došla autorka práce k těmto závěrům: 

V této mateřské škole je skupina respondentů také 100% zastoupena pouze ţenami, jejichţ 

věkové zastoupení je patrné z tabulky č. 16. Nejvyšší dosaţené vzdělání v této mateřské škole 

je středoškolské a získaly ho obě pedagogické pracovnice. 

Ze získaných údajů lze usuzovat, ţe se v této mateřské škole pro výkon pedagogického 

povolání rozhodují pouze ţeny, ţeny různých věkových kategorií. Z údajů nevyplývá, o jaké 

středoškolské vzdělání se jedná, ani zda se pedagogické pracovnice rozhodují věnovat studiu 

vysokoškolskému.  

 

 

tab. 16: Věková struktura respondentů v MŠ Lexík 

 

Věk: 

Věk Počet 

pedagogů 

do 25 1 

 26 - 35 0 

36 - 45 1 

46 - 55  0 

nad 55  0 

 

4.7.1.2 Analýza hmotných stimulů v MŠ Lexík 

 

 

1.Platové ohodnocení: 

V Mateřské škole Lexík byl význam platového ohodnocení v průměru 3 body – hodně 

důleţitý stimul a spokojenost s ním 3 body. Z daného vyplývá, ţe zaměstnanci jsou se svým 

platovým ohodnocením 100% spokojeni. Odchylka je zde nulová, jedná se tedy o optimální 

stav.  
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2.Odměny a prémie: 

Odměnám a prémiím přisuzují zaměstnanci této MŠ význam 2 body a spokojenost 

s ním získala také 2 body.  Rozdíl mezi významem a spokojeností u daného stimulu je 0 bodu. 

Tato nulová odchylka značí optimální stav. 

3.Zaměstnanecké výhody: 

Zaměstnaneckým výhodám je přisuzován význam důleţitosti 2 body a spokojenost je 

hodnocena také významem 2 body. Nulová odchylka zde opět značí optimální stav. 

 

tab. 17: Tabulka hodnocení hmotných stimulů v MŠ Lexík 

 

 

Hmotný stimul 

Mateřská škola Lexík 

význam spokojenost odchylka 

Platové ohodnocení 3 3  - 

Odměny a prémie 2 2 - 

Zaměstnanecké výhody  2 2  - 

 

 

Při analýze hmotných stimulů se opět všude objevuje nulová odchylka. Z toho lze usuzovat, 

ţe v této mateřské škole jsou pedagogické pracovnice dostatečně hmotně motivovány 

k výkonu svého povolání. Myslím, ţe pedagogické pracovnice soukromých mateřských škol 

mají jiné finanční ohodnocení neţ pedagogické pracovnice škol zřizovaných městem, které 

jsou ohodnoceny tabulkovým platem. Předpokládám, ţe v soukromé mateřské škole se výše 

finanční odměny odvíjí od počtu dětí, které mateřskou školu navštěvují a od výše školného, 

které zákonní zástupci platí. Zde bych spatřovala danou spokojenost s hmotnými stimuly. 

 

4.7.1.3 Analýza sociálních stimulů v MŠ Lexík 

 

 

1. Jistota pracovního místa: 

Tomuto stimulu byla přiřazena hodnota významu 3 body, coţ znamená, ţe se jedná o 

významný stimul. Vzhledem k tomu, ţe i spokojenost s tímto stimulem získala to samé 

ohodnocení a to 3 body, vzniká nulová odchylka, která značí optimální stav. Můţeme tedy 

předpokládat, ţe tento stimul lze povaţovat za určitou motivaci k vykonávání tohoto 
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zaměstnání. Zde by se opět dalo polemizovat nad tím, do jaké míry je zaměstnání v soukromé 

mateřské škole z dlouhodobého pohledu jistotou. 

2. Hodnocení kolegů 

 Pochvala od kolegů je hodnocena nejvyšším moţným významem a to 4 body. 

Spokojenost s tímto stimulem získalo také ocenění 4 body. Nulová odchylka značí optimální 

stav a rovněţ naznačuje, ţe tento sociální stimul je pro pedagogické pracovníky dalším 

motivačním faktorem.   

3. Pracovní podmínky (teplo, hluk, světlo…): 

 Z hlediska významu byl tento stimul ohodnocen 3 body a z hlediska spokojenosti také 

3 body. Zaměstnanci na této škole jsou s tímto stimulem opět spokojeni. Nulová odchylka 

značí optimální stav a je z mého pohledu dána nízkým počtem dětí, které tuto mateřskou 

školu navštěvují (v současné době je to 6-8 dětí). 

 

4. Dobrý kolektiv a přátelské vztahy: 

 Dobrý kolektiv a přátelské vztahy jsou hodnoceny nejvyšší moţnou hodnotou 4 

body. Spokojenost s tímto stimulem je ohodnocena zase 4 body. Z hodnocení lze usoudit, ţe 

dobrý kolektiv a přátelské vztahy jsou v této MŠ samozřejmostí. Nulová odchylka zde značí 

optimální stav.  

5. Celková atmosféra: 

 Tomuto sociálnímu stimulu byla přirazena průměrná hodnota významu 3 body 

a spokojenost byla hodnocena také 3 body. Spolu s dobrým kolektivem a přátelskými vztahy 

je to další stimul, se kterým jsou zaměstnanci významně spokojeni. V tomto případě se 

vyskytuje opět nulová odchylka, která značí optimální stav. 

6. Spolupráce s kolegy: 

 Spolupráce s kolegy má pro zaměstnance této MŠ význam 4 body, tedy opět 

maximální ohodnocení. Spokojenost je zde hodnocena také 4 body. I v tomto případě se 

význam rovná spokojenosti a nulová odchylka značí optimální stav. 
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7. Otevřenost a upřímnost kolegů: 

  Otevřenost a upřímnost kolegů byla hodnocena 3 body. Spokojenost je zde o 

celý jeden bod vyšší neţ samotný význam, tedy 4 body. Tato kladná odchylka značí ţádoucí 

stav a spolu s hodnocením spolupráce s kolegy ukazuje ochotu pedagogických pracovnic při 

výkonu svého povolání skutečně spolupracovat a vytvářet vhodné podmínky pro výchovu 

dětí, které mateřskou školu navštěvují. 

8. Dobré vztahy s nadřízenými: 

 

Dobré vztahy s nadřízenými byly hodnoceny průměrně 3 bodu. S porovnáním 

s dobrými vztahy s kolegy je to o 1 bod méně. Pro zaměstnance této MŠ jsou tedy důleţitější 

dobré vztahy s kolegy neţ s nadřízenými. Spokojenost je zde hodnocena také 3 body. Tato 

nulová odchylka značí optimální stav. 

9. Neformální hodnocení – pochvala: 

 

Pochvala od nadřízeného obdrţela hodnocení významu v průměru 3 body. 

Spokojenost s oceněním práce od nadřízeného byla hodnocena také 3 body. Z výsledků 

vyplývá, ţe pedagogičtí pracovníci jsou v této MŠ od nadřízeného neformálně hodnoceni 

v dostatečném mnoţství, spokojenost se rovná významu a nulová odchylka značí optimální 

stav.  

10. Pocit vlastní důleţitosti: 

Význam pocitu vlastní důleţitosti je průměrně hodnocen nejniţším počtem bodů a to 2 

body stejně jako spokojenost. Jedná se o optimální stav. Myslím, ţe v případě této mateřské 

školy hraje roli, ţe je mateřskou školou soukromou, tedy společenská prestiţ těchto 

pedagogických pracovnic není srovnatelná s postavením pedagogických pracovnic 

v mateřských školách zřizovaných městem. 

 

11. Volný čas: 

Význam volného času je v této MŠ hodnocen významem 2 body – málo důleţité a 

spokojenost s volným časem je hodnocena 2,5 bodu. Spokojenost je tedy o 0,5 bodu vyšší neţ 

význam. Tato kladná odchylka značí ţádoucí stav. Z daného vyplývá, ţe pedagogické 

pracovnice této mateřské školy mají více volného času, neţ očekávaly. 
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tab. 18: Tabulka hodnocení sociálních stimulů v MŠ Lexík 

 

 

Sociální stimul 

Mateřská škola Lexík 

význam spokojenost odchylka 

Jistota pracovního místa 3 3 - 

Ocenění práce kolegy 4 4 - 

Pracovní podmínky (teplo, hluk, 

světlo…) 

3 3 - 

Dobrý kolektiv a přátelské vztahy 4 4 - 

Celková atmosféra 3 3 - 

Spolupráce s kolegy 4 4 - 

Otevřenost a upřímnost kolegů 3 4 1 

Dobré vztahy s nadřízenými 3 3 - 

Neformální hodnocení - pochvala 3 3 - 

Pocit vlastní důleţitosti 2 2 - 

Volný čas 2 2,5 0,5 

 

 

Při porovnání významnosti sociálního stimulu a spokojenosti s ním v mateřské škole 

Lexík, dojdeme k závěru, ţe většina sociálních stimulů vykazuje nulové hodnoty, coţ značí 

optimální stav. Dva z hodnocených stimulů vykazují kladné odchylky, které značí stav 

ţádoucí. Z daného vyplývá, ţe sociální stimuly v této mateřské škole tvoří velice významné 

motivační faktory k vykonávání daného povolání. Navíc je logické, ţe v tak malém kolektivu, 

jaký tvoří dvě pedagogické pracovnice, je spolupráce, dobrá komunikace a vstřícnost 

neodmyslitelnou součástí fungování. V případě, ţe by zaměstnankyně této mateřské školy při 

výkonu svého povolání nespolupracovaly, nevznikalo by harmonické prostředí a byl by 

ohroţen i vývoj dětí, které školu navštěvují. Všichni víme, jak především malé děti citlivě 

vnímají atmosféru prostředí, ve kterém se pohybují. 
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4.7.1.4 Analýza morálních stimulů v MŠ Lexík 

 

1.Zajímavost a smysluplnost práce: 

V MŠ Lexík je zajímavost a smysluplnost práce velmi významným stimulem, který 

byl ohodnocen maximálním počtem bodů, stejně jako spokojenost s daným stimulem. Nulová 

odchylka značí optimální stav. 

2. Moţnost uplatnění znalostí a dovedností: 

Moţnost uplatnění znalostí a dovedností hodnotí zaměstnanci této MŠ průměrně 3 

body, z čehoţ vyplývá, ţe je to pro ně vcelku významný stimul. Spokojenost s tímto stimulem 

je také hodnocena 3 body. Nulová odchylka značí optimální stav. 

3. Zábavnost práce: 

U zábavnosti práce byla zjištěna průměrná hodnota významu 4 body, z čehoţ lze 

usoudit, ţe tento stimul je pro zaměstnance MŠ Lexík opět jedním z nejvýznamnějších 

stimulů. Spokojenost s ním byla hodnocena také 4 body a i v tomto případě se vyskytuje 

nulová odchylka, coţ značí optimální stav. 

4.Moţnost účasti na rozhodování: 

Tomuto morálnímu stimulu byla přiřazena průměrná hodnota významu 3 body. 

Spokojenost s tímto stimulem je průměrně hodnocena 2 body. V tomto případě záporná 

odchylka dosahuje celého 1 bodu a značí neţádoucí stav. Je tedy patrné, ţe zaměstnanci této 

mateřské školy nemají moţnost účastnit se rozhodování v takové míře, která by je 

uspokojovala. Naráţíme zde na první morální stimul, který bychom mohli v případě 

pedagogických zaměstnanců této mateřské školy povaţovat za nedostatečně motivující 

k výkonu jejich povolání 

 

5.Moţnost uplatnění návrhů a nápadů: 

Moţnost uplatnění návrhů a nápadů je stimul hodnocený významem 3 body. Stejně tak 

je hodnocena také spokojenost s tímto stimulem. Nulová odchylka značí optimální stav. 

Z analýzy názorů vyplývá, ţe zaměstnankyně této mateřské školy mají dostatečný prostor 

k tomu, aby realizovaly své nápady a návrhy.  
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6.Moţnost dalšího vzdělávání: 

Moţnosti dalšího vzdělávání přiřazují zaměstnanci MŠ Lexík význam 2 body. 

Moţnost dalšího vzdělávání má pro zaměstnance MŠ Lexík nejmenší význam ze všech 

morálních stimulů vůbec. Spokojenost s tímto stimulem je hodnocena také 2 body. Nulová 

odchylka značí optimální stav. Tomuto stimulu bylo přiřazeno nejniţší bodové hodnocení. Dá 

se usuzovat, ţe přestoţe je pedagogickým pracovnicím další vzdělávání umoţněno, samy tuto 

moţnost příliš nevyuţívají. 

 

tab. 19: Tabulka hodnocení morálních stimulů v MŠ Lexík 

 

 

Morální stimul 

Mateřská škola Lexík 

význam spokojenost odchylka 

Zajímavost a smysluplnost práce 4 4 - 

Moţnost uplatnění znalostí a 

dovedností 

3 3  - 

Zábavnost práce 4 4  - 

Moţnost účasti na rozhodování 3 2   -  

Moţnost uplatnění návrhů a nápadů 3 2  -1 

Moţnost dalšího vzdělávání 2 2  -  

 

  

V případě  porovnání významnosti daného morálního stimulu a spokojenosti s ním 

dojdeme k závěru, ţe hodnocení většiny morálních stimulů vykazuje nulové hodnoty, coţ 

značí optimální stav.  Pouze jeden z hodnocených stimulů dosahuje záporné odchylky. Proto i 

v případě této mateřské školy docházíme k přesvědčení, ţe morální stimuly lze povaţovat za 

významné motivační faktory, které vedou pedagogické pracovníky k výkonu svého povolání. 

V tomto případě bych doporučila ředitelce komunikačního centra, v rámci kterého škola 

funguje, aby svůj postoj přehodnotila. Domnívám se, ţe pedagogické pracovnice, které jsou 

denně ve škole přítomny, dokáţou správně odhadnout, co je pro chod školy potřebné a 

správné. Zároveň si myslím, ţe ředitelka komunikačního centra má spoustu povinností, které 

jí neumoţňují věnovat se pouze potřebám školy a tedy by měla brát názory pedagogických 

pracovnic jako podnětné a umoţnit jim spolupodílet se na rozhodování. 
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4.8  Celkové zhodnocení dosaţených výsledků v jednotlivých mateřských školách 

 

 

Hmotné stimuly: 

Z analýzy hmotných stimulů vyplynulo, ţe téměř ve všech mateřských školách a to 

bez ohledu na to, zda jsou zřizovány městem Roztoky, či se jedná o soukromě mateřské školy, 

převládl u hmotných stimulů význam nad spokojeností (u všech stimulů lze vidět záporné 

odchylky, coţ značí neţádoucí stav). Pedagogičtí pracovníci zde nejsou spokojeni ani 

s platovým ani s osobním ohodnocením, do kterého patří odměny a prémie, a ani se 

zaměstnaneckými výhodami. Nejméně jsou zaměstnanci spokojeni s platovým ohodnocením, 

kde význam převyšuje spokojenost aţ o 1 bod. Naopak nejmenší zápornou odchylku (0,25) 

získaly zaměstnanecké výhody. Z daného lze vyvodit, ţe mezi stimuly, které pedagogické 

pracovníky v jejich zaměstnání motivují, rozhodně nepatří stimuly hmotné. Výjimku mohou 

tvořit pouze zaměstnanci mateřské školy Lexík, kde v případě analýzy hmotných stimulů 

docházíme k nulové odchylce ve všech třech hodnocených stimulech. Vysvětlení lze hledat ve 

výši platu, odměn a zaměstnaneckých výhod, které pedagogické pracovnice v této mateřské 

škole za svou práci získávají, ale to nebylo předmětem zkoumání, takţe výše těchto hmotných 

stimulů není autorce práce známa. 

V případě hodnocení těchto stimulů jednoznačně vyplývá, ţe by se vedení mateřských 

škol, které zřizuje město Roztoky, mělo zaměřit na výši odměn a další zaměstnanecké 

výhody, protoţe se jedná o stimuly, které mohou ředitelé škol značně ovlivnit. V mateřských 

školách zřizovaných městem Roztoky je výše platu vedením školy neovlivnitelná, protoţe se 

jedná o tabulkové platové ohodnocení. V případě soukromých mateřských škol je situace 

samozřejmě jiná, zde můţe vedení školy ovlivnit i výši platu, a jak vyplývá z analýzy 

hmotných stimulů, pedagogické pracovnice jsou zde s hmotnými stimuly spokojenější neţ 

v mateřských školách zřizovaných městem. Dané doporučení je dle mého názoru na místě a 

sama se o něj v praxi snaţím. 
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graf č.1: Srovnání významu hmotných stimulů v jednotlivých MŠ 

 

   

 

graf č.2: Srovnání spokojenosti s hmotnými stimuly v jednotlivých MŠ 

 

 

 

Nejniţší hodnotu spokojenosti s hmotnými stimuly vykazuje hodnocení pedagogických 

pracovnic v Mateřské škole Spěšného. Záporná odchylka činí  -0,5 bodu. 
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Nejspokojenější s hmotnými stimuly jsou v Mateřské škole Lexík, kde se vyskytuje nulová 

odchylka, která značí stoprocentní naplnění očekávání. 

 

Sociální stimuly: 

U sociálních stimulů převládají jednoznačně odchylky kladné či nulové, z čehoţ 

vyplývá, ţe pro pedagogické zaměstnance všech školských zařízení je v průměru 

nejdůleţitější jistota pracovního místa, dobrý kolektiv a přátelské vztahy, jak s kolegy tak 

s nadřízenými, celková atmosféra prostředí na pracovišti, spolupráce s kolegy a volný čas. 

Současná práce jim nabízí uspokojení těchto stimulů a také jim poskytuje mnoho volného 

času. Ve spokojenosti s volným časem je ovšem velký rozdíl mezi mateřskými školami 

zřizovanými městem Roztoky a soukromými mateřskými školami. V prvním z uváděných 

případů mají pedagogičtí pracovníci celkem 8 týdnů placené dovolené, ve které jsou zahrnuty 

i letní prázdniny, kdy jsou státní MŠ zavřené. Naproti tomu v soukromých mateřských 

školách mají pedagogičtí pracovníci pouze 4-5 týdnů placené dovolené a v době letních 

prázdniny jsou soukromé MŠ otevřené.  Další rozdíl se týká času, který pedagogičtí 

pracovníci stráví přímou výchovnou prací u dětí. V mateřských školách zřizovaných městem 

Roztoky jsou sluţby limitovány šesti hodinami přímé výchovné činnosti, zatímco 

v soukromých mateřských školách vykonávají tuto činnosti pedagogičtí pracovníci 8 hodin 

denně. Tento fakt se logicky projevil u hodnocení spokojenosti s tímto stimulem, které 

v případě soukromých mateřských škol získalo nejniţší ohodnocení ze všech sociálních 

stimulů.  

Je také zajímavé, ţe v soukromém sektoru je pocit vlastní důleţitosti hodnocen 

výrazně menším bodovým hodnocením, neţ v mateřských školách zřizovaných městem. 

Vzhledem k tomu, ţe cílem tohoto dotazníku nebylo zjišťovat, proč tomu tak je, můţeme jen 

nad zjištěným výsledkem spekulovat. Osobně si myslím, ţe společenská prestiţ 

pedagogického povolání není příliš vysoká, a u pedagogických pracovnic soukromých škol je 

ještě niţší. Podle mého názoru to způsobuje fakt, ţe soukromé mateřské školy nejsou vnímány 

jako vzdělávací zařízení, ale spíše jako dočasně pečující zařízení pro děti, které nemohou 

vzhledem ke svému věku či nedostatku míst navštěvovat mateřské školy zřizované městem. 

Záporné hodnoty se objevily v mateřských školách zřizovaných městem při hodnocení 

pracovních podmínek. Bylo by vhodné, kdyby se vedení školy spolu se zřizovatelem na tyto 
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stimuly zaměřilo a snaţilo se je vylepšit, např. zvětšením tříd, zřízením oddělených heren a 

loţnic, vytvořením odpočinkových koutků, atd., i kdyţ by dané řešení bylo pro školu finančně 

náročné. Další moţností je sníţení počtu dětí na třídě, ale v situaci, kdy město bojuje 

s nedostatkem míst v mateřských školách, je takový poţadavek nereálný. 

 

graf č. 3: Srovnání významu sociálních stimulů v jednotlivých MŠ 

 

 

 

graf č. 4: Srovnání spokojenosti se sociálními stimuly v jednotlivých MŠ 
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Při porovnání významu sociálních stimulů a spokojenosti s nimi vychází nejniţší odchylka 

v případě dvou mateřských škol, a to Mateřské školy Spěšného, která je zřizována městem, a 

soukromé Mateřské školy Lexík. Nejvyšší odchylka byla zjištěna v Mateřské škole 

Přemyslovská. Všechny zjištěné odchylky jsou v případě hodnocení sociálních stimulů 

v kladných hodnotách a ukazují, ţe pedagogické pracovnice jsou s danými stimuly spokojeny. 

 

Morální stimuly: 

S morálními stimuly jsou pedagogičtí pracovníci ze všech stimulů nejspokojenější. Ve 

všech školských zařízeních byla ve většině případů spokojenost větší nebo stejně velká neţ 

význam. Hodnocení tedy vykazuje kladné či nulové odchylky. Nejdůleţitější je pro pedagogy 

zajímavost, smysluplnost a zábavnost práce. Ve většině z nich byl význam těchto morálních 

stimulů hodnocen nejvyššími moţnými body. Z daného vyplývá, ţe současná práce pedagogy 

baví, umoţňuje jim uplatnit své návrhy, nápady, znalosti i dovednosti, ve většině školských 

zařízení mají zaměstnanci moţnost podílet se na rozhodování a mají také moţnost dalšího 

vzdělávání. Pouze v případě soukromé školy Lexík nacházíme zápornou hodnotu právě při 

hodnocení moţnosti podílet se na rozhodování. Vzhledem k tomu, ţe tato hodnota dosahuje 

celého jednoho bodu, je na místě doporučení, aby vedení školy umoţnilo svým pedagogickým 

zaměstnancům spolupodílet se na rozhodování o činnostech školy. Často mohou zaměstnanci 

přinést nový pohled či dobrý nápad. 

Jinak jak jiţ bylo zmíněno výše, u ţádného jiného morálního stimulu se nevyskytla 

záporná odchylka, není tedy třeba navrhovat jakákoli další doporučení. Snad jen, aby se 

vedení školy soustředilo na udrţení tohoto stavu u jednotlivých pracovníků. 

 

 

 

 

 

 



66 

 

graf č. 5: Srovnání významu morálních stimulů v jednotlivých MŠ 

 

 

 

graf č. 6: Srovnání spokojenosti s morálními stimuly v jednotlivých MŠ 
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4.9 Shrnutí 

 

Výzkum ukazuje na zajímavý fenomén, kterým je ţenský kolektiv a jeho specifika. 

Navzdory trendu genderové výchovy převaţují mezi zaměstnanci ve školství stále ţeny nad 

muţi. Důvodů je samozřejmě několik, ale jako hlavní důvod je vţdy uváděna výše platu, který 

se neslučuje s obecnou představou muţe jako ţivitele rodiny. 

V mateřských školách pak nacházíme většinou ryze ţenské kolektivy, které mají 

ovšem své zákonitosti a systém fungování přece jen malinko jiný. Pokud jsou ţeny stále 

vnímány okolím jako úspěšné zejména tehdy, pokud se jim podaří skloubit pracovní a rodinné 

povinnosti a pokud se s touto představou ţeny ztotoţní, pak logicky, v případě, ţe tomu tak 

není, nastupuje pocit selhání. Nosíme v sobě celou řadu předsudků a stereotypů.  

A jsou to právě kolegyně s práce, s kterými trávíme většinu svého času, s kterými 

musíme „vyjít“, ať jsme smutné nebo veselé. Jsou to právě ony, kterým nakonec svěřujeme 

svá trápení, které nám pomáhají a jsou nám oporou. A všichni víme, jak těţko se pracuje, 

pokud komunikace v zaměstnání vázne, pokud je ovzduší nepřátelské nebo dokonce s prvky 

závisti. 

Analýza rozdaných dotazníků ukazuje, ţe v mateřských školách v Roztokách panují 

přátelské a fungující kolektivy, ve kterých mohou pedagogické pracovnice získávat oporu 

nejen pro svou práci, ale určitě i pro svůj soukromí ţivot. A to je velice důleţité zjištění, které 

mohou vedoucí pracovníci vyuţít ke správnému vedení.  
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaká je úroveň motivačních faktorů pedagogických 

pracovníků ve městě Roztoky.  

Při tvorbě teoretické části této práce bylo pracováno s odbornou literaturou a získané 

poznatky vyuţity při zpracování základního přehledu daného tématu. V praktické části byly 

zkoumány stimuly vedoucí k vykonávání zaměstnání pedagogického pracovníka a jejich 

úroveň. Význam daných stimulů (hmotných, sociálních a morálních) pro pedagogické 

pracovníky a následná spokojenost s nimi byla zkoumána dotazníkovým šetřením, které 

bylo provedeno jak v mateřských školách zřizovaných městem Roztoky, tak v mateřských 

školách soukromých.  

Z daného šetření vyplývá, ţe zastoupení hmotných stimulů v případě motivace 

pedagogických pracovníků v městě Roztoky je minimální. Naproti tomu stimuly sociální, 

jako je jistota pracovního místa, dobrý kolektiv, spolupráce s kolegy či s nadřízenými, jsou 

většinou hodnoceny kladně či s nulovou odchylkou, která značí stoprocentní naplnění 

očekávání.  Ne jinak je tomu i v případě stimulů morálních, kde je kladně hodnocena 

zajímavost a smysluplnost vykonávané práce a potěšení z práce samotné. 

 

Jako ředitelka jedné ze zkoumaných mateřských škol vím, ţe pokud po svých 

zaměstnancích vyţaduji činnost, která se neshoduje s jejich vnitřním zaloţením, mohu tím 

způsobit na pracovišti konflikt. Proto se snaţím jako dobrý manager zjišťovat, co mé 

pracovníky k jejich práci motivuje, co je baví a co je zajímá, abych mohla cíle naší 

organizace co nejlépe sladit s jejich vnitřním hodnotovým systémem a získat tak od svých 

zaměstnanců to nejlepší. Přiznejme si, ţe všichni, kdo se výzkumu zúčastnili, mají 

hodnotový ţebříček postavený na morálních a sociálních stimulech, stimuly hmotné naštěstí 

nehrají nejvýznamnější roli při výběru a posléze vykonávání tohoto povolání. Přesto není 

moţné na tuto skutečnost stoprocentně spoléhat, konzumní způsob ţivota ovlivňuje více či 

méně kaţdého z nás a je jen otázkou času a stálosti hodnot, které daný jedince vyznává, kdy 

ho ovlivní natolik, ţe se hlavním kritériem vykonávání zaměstnání stanou právě stimuly 

hmotné. „Motivem lidského chování je naplňování potřeb, přičemž základními složkami 

tohoto procesu jsou odstraňování nepříjemných pocitů a navozování pocitů příjemných“.(J. 

Plamínek, Vedení lidí, týmů a firem, str. 74) 
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7. PŘÍLOHY 

 

Příloha 1: Dotazník 

 

Dotazník 

Dotazník pro pedagogické pracovníky 

 

Úroveň motivace pedagogických pracovníků ve 

městě Roztoky 

 

Váţené kolegyně, 

chtěla bych Vás tímto poţádat o vyplnění přiloţeného dotazníku, který vyuţiji jako 

podklad pro vypracování své závěrečné bakalářské práce. 

Tento dotazník je anonymní a bude slouţit jen pro studijní účely.  

 

Děkuji Vám za spolupráci a čas, který dotazníku věnujete. 

 

 

Jana Smrţová 

 ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného 288, okres Praha – západ  

Studentka 3. Ročníku UNIVERZITY KARLOVY 

Obor ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 
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I. Informativní část 
 

Zakroužkujte, nebo barevně vyznačte, vždy jen jednu odpověď. 

 

1) Jakého jste pohlaví? 

a) ţena 

b) muţ 

 

2) Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a) do 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 36 – 45 let 

d) 46 – 55 let 

e) více neţ 55 let 

 

3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) odborné (vyučen/a) 

c) středoškolské 

d) vysokoškolské 

 

4) V jakém typu školy pracujete? 

a) mateřská škola zřizovaná městem 

b) soukromá mateřská škola 

 

5) Jaká je doba trvání pracovního poměru na Vaší škole? 

a) méně neţ 1 rok 

b) 1 – 5 let 

c) 6 – 10 let 

d) 11 – více let 
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Bodová škála: 
1 – není důleţité, bez významu 

2 – málo důleţité, málo významné 

3 – hodně důleţité, velmi významné 

4 – nejdůleţitější, nejvýznamnější 

 

Zaškrtněte nebo zvýrazněte, prosím, vždy jen jedno číslo. 

Motivy k práci         

HMOTNÉ STIMULY   

1. Slušný plat, slušná mzda je pro mě: 1 2 3 4 

2. Osobní ohodnocení (prémie, odměny) je pro mě: 1 2 3 4 

3. Zaměstnanecké výhody (benefity) jsou pro mě: 1 2 3 4 

SOCIÁLNÍ STIMULY   

1. Pocit jistoty pracovního místa je pro mě: 1 2 3 4 

2. Projev pochvaly od nadřízeného je pro mě: 1 2 3 4 

3. Pozitivní ocenění mé práce ostatními je pro mě: 1 2 3 4 

4. Dobrý kolektiv a přátelské vztahy na pracovišti jsou pro mě: 1 2 3 4 

5. Otevřenost a upřímnost kolegů je pro mě: 1 2 3 4 

6. Dobrá spolupráce s kolegy je pro mě: 1 2 3 4 

7. Dobré vztahy s nadřízenými jsou pro mě: 1 2 3 4 

8. Pracovní podmínky v zaměstnání (teplo, hluk, světlo) jsou pro mě: 1 2 3 4 

9. Celková atmosféra v zaměstnání je pro mě: 1 2 3 4 

10. Pocit vlastní důleţitosti je pro mě: 1 2 3 4 

11.Volný čas 1 2 3 4 

MORÁLNÍ STIMULY   

1. Zajímavá a smysluplná práce je pro mě: 1 2 3 4 

2. Prostor pro uplatnění svých dovedností je pro mě: 1 2 3 4 

3. Potěšení z práce je pro mě: 1 2 3 4 

4. Moţnost účasti na rozhodování je pro mě: 1 2 3 4 

5. Moţnost uplatnění svých návrhů a nápadů je pro mě: 1 2 3 4 

6. Moţnost dalšího vzdělávání je pro mě: 1 2 3 4 
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Bodová škála: 
1 – ne 

2 – spíše ne 

3 – spíše ano 

4 - ano 

 
Zaškrtněte nebo zvýrazněte, prosím, vždy jen jedno číslo. 

Motivy k práci         

HMOTNÉ STIMULY   

1.V mém zaměstnání mě motivuje především výše platu 1 2 3 4 

2. Motivují mě odměny a prémie 1 2 3 4 

3. Motivují mě zaměstnanecké výhody 1 2 3 4 

SOCIÁLNÍ STIMULY   

1. Mé zaměstnání mi dává pocit jistoty 1 2 3 4 

2. Můj nadřízený mi projevuje zaslouţenou pochvalu a uznání 1 2 3 4 

3. Okolí hodnotí mou práci pozitivně 1 2 3 4 

4. V mém zaměstnání panují přátelské vztahy a dobrý kolektiv 1 2 3 4 

5. Lidé, se kterými pracuji, jsou otevření a upřímní 1 2 3 4 

6. V mém zaměstnání je spolupráce s kolegy samozřemností 1 2 3 4 

7. S nadřízenými pracovníky mám dobré vztahy 1 2 3 4 

8. Pracovní podmínky v mém zaměstnání jsou vyhovující 1 2 3 4 

9. Příjemné pracovní prostředí v mém zaměstnání je vyhovující 1 2 3 4 

10. Mám pocit vlastní důleţitosti 1 2 3 4 

11.Volný čas 1 2 3 4 

MORÁLNÍ STIMULY   

1. Má práce je zajímavá a smysluplná 1 2 3 4 

2. Mám prostor pro uplatnění svých dovedností 1 2 3 4 

3. Práce, kterou dělám, mě baví 1 2 3 4 

4. Mám moţnost se podílet na rozhodování o některých záleţitostech 1 2 3 4 

5. V mém zaměstnání mohu uplatňovat své návrhy a nápady 1 2 3 4 

6. Mám moţnost dalšího vzdělávání 1 2 3 4 
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Příloha 2: Seznam tabulek, obrázků a grafů 

 

Tabulka č. 1: Věková struktura respondentů v MŠ Spěšného 

 

Tabulka č. 2: Tabulka hodnocení hmotných stimulů v MŠ Spěšného 

 

Tabulka č. 3: Tabulka hodnocení sociálních stimulů v MŠ Spěšného 

Tabulka č. 4: Tabulka hodnocení morálních stimulů v MŠ Spěšného 

 

Tabulka č. 5: Věková struktura respondentů v MŠ Přemyslovská 

 

Tabulka č. 6: Tabulka hodnocení hmotných stimulů v MŠ Přemyslovská 
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