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Resumé: 

Jak účinně dosáhnout vyššího výkonu pedagoga? Tak touhle otázkou se v dnešní době 

zabývá nejeden vedoucí pracovník školství. Nikdo z nich určitě nepochybuje o tom, že bez 

dobré motivace toho nikdy nedosáhne. Ale kde čerpat prostředky a podněty k takové 

motivaci? Jsou ještě možné jiné než tradiční prostředky?  Mohou ředitelky sloučených 

mateřských škol více využívat výhod spojení několika součástí pod jedno vedení?  Umí 

pracovat s týmy? 

Výzkumné šetření nám pomůže odhalit, co považují zástupkyně ředitelek – vedoucí 

učitelky a pedagogové za pozitivní motivaci ke své práci a zda dokážou nadřízené osoby 

motivovat své podřízené formou týmových rolí. 

Výsledky šetření by mohli sloužit  ředitelkám sloučených mateřských škol jako návod, 

jak využívat týmové role v komplexu několika sloučených mateřských škol jako jeden 

z nástrojů motivace. 

 

Klíčová slova: 

Mateřská škola, sloučení mateřských škol, management, vedení lidí, motivace, tým, týmové 

role 

Summary : 

How to effectively achieve higher performance teacher? So this one question today 

deals with many executive education. None of them certainly no doubt that without good 

motivation will never reach. But where to draw the means and motivation to such stimuli?  

Are there potential non-traditional means? They merged kindergarten director benefit more 

from a combination of several components under a single leadership? It can work with teams? 

The survey will help us discover what they see as deputy CEOs - Head teachers and 

teachers as a positive incentive to work and whether supervisors can motivate people by his 

subordinates team  roles. 

Results of the survey could serve director  merged nursery schools as guidance on how 

to use the team's role in the complex merging of several nursery schools as a way of 

motivation. 

 
 Keywords: 
 
Kindergarten, nursery school consolidation, management, leadership, motivation, team, team 
roles 
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ÚVOD 

Téma motivace je v dnešní době, kdy se v organizacích a podnicích budují výkonné 

pracovní týmy, více než aktuální. 

Každý vedoucí pracovník se jistě nesčetněkrát při své práci zamyslel, jak efektivně 

vést lidi, aby společně dosáhli vytyčeného cíle. A ať už má alespoň minimální managerské 

znalosti nebo ne, určitě ví, že správně namotivovaný jedinec vynaloží větší úsilí při zadaném 

úkolu než ten, kterého nic nemotivuje. 

I já ve své pracovní pozici, kde pracuji s týmem lidí, jsem tento problém řešila a  proto 

jsem si zvolila téma účinná tedy efektivní motivace jako nástroj pro zvyšování výkonu 

pedagoga – týmová práce ve sloučených mateřských školách. Protože stejně jako v podnicích 

a ziskových organizacích i ve školství potřebujeme  a chceme dojít k vytyčenému cíli  a čím 

pozitivnější přístup ke své práci pedagog bude mít, tím lépe se nám k tomuto cíli dojde. 

Motivace je z pohledu mnoha odborníků základem úspěchu každé organizace. 

Cílem mé práce je zjistit praktičnost sloučení více mateřských škol pod jedno vedení 

z pohledu motivace a zda umí řídící pracovníci těchto škol využít motivačních prvků 

v souvislosti s týmovými rolemi a spolupráci mezi jednotlivými součástmi. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST  

1.1 Management – jeho definice 

Management (anglicky to manage – řídit, původem z francouzského, ménagement, 

které má zase svůj kořen v latinském slovu manus - ruka, a jeho prazákladem bylo ruční 

ovládání koní;) je umění řízení, působení na určitou soustavu (například společnost) a 

ovládaní její činnosti. Tento název může také označovat skupinu vedoucích pracovníků.1 

 
Slovo management můžeme rozdělit do tří významových pojmů: 

•  vědní disciplína, 

• profese – specifické aktivity, 

• skupina řídících pracovníků. 

 „Management je proto tím, co se tradičně nazývalo svobodným uměním:  

„svobodným „proto, že se zabývá  základními kategoriemi znalostí, sebepoznání a vůdčích 

schopností, „uměním“ proto, že jde o obor praktických věd – psychologie a filosofie, 

ekonomie a historie, etiky – ale stejně tak věd přírodních. Musí však tyto znalosti zaměřit na 

efektivnost a výsledky – na uzdravení nemocného pacienta, na výuku studenta, na postavení 

mostu, na vypracování a prodej počítačového programového vybavení, jež bude optimální 

pro svého uživatele. 

Z těchto důvodů bude management ve stále větší míře teoretickou disciplínou i 

praktickou činností, v níž a jejímž prostřednictvím se bude „humanitním“ oborům znovu 

dostávat uznání, důraznosti a relevantnosti. .“ 
2
 

1.2 Postavení managera v organizaci a jeho základní funkce  

Manager, tedy vedoucí pracovník v organizaci, významně ovlivňuje chod a prosperitu 

této organizace. Manažeři jsou pokládáni za rozhodujícího činitele v řízení firem a organizací. 

I on je zaměstnancem firmy, přesto se od ostatních liší svými pravomocemi, odpovědností a 

v neposlední řadě také finančním ohodnocením. Tento vedoucí pracovník může být ve 

vrcholném, středním nebo nižším managementu, přesto má dané základní funkce, které musí 

plnit.

                                                 
1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Akademický_slovník_cizích_slov 
2DRUCKER, P.F. To nejdůležitější z Drucker v jednom svazku,s.23. 
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 Mezi ně patří: 

1) Plánování – Proces volby cílů a prostředků jejich dosažení.  Je nejdůležitější 

manažerskou funkcí, protože je východiskem pro všechny ostatní.  

2) Organizování – Pokud máme zvolen cíl a postup, jak jej dosáhnout, je třeba tento 

postup  zorganizovat,  aby existovala reálná šance vytyčených cílů zvoleným 

postupem  dosáhnout.Zejména u lidských zdrojů organizace zajistit, aby: 

• bylo jasné, kdo a co má dělat, kdo je odpovědný za výsledky – rozdělení 

kompetencí; 

• byly odstraňovány organizační překážky při uskutečňování plánovaných 

činností; 

• existovaly rozhodovací a komunikační sítě nezbytné k řešení očekávaných 

problémů. 

3) Personalistika –  Je to proces získávání potřebných a schopných pracovníků, jejich 

adaptace v novém prostředí a udržení na zvolené pozici tak, aby uložené úkoly a 

cíle organizace byly účinně a efektivně dosahovány. 

 Hlavní úkoly personálního managementu: 

• identifikace požadavků na pracovní síly,  

• nábor a výběr pracovníků, 

• adaptace pracovníků v novém prostředí, 

• profesní rozvoj nových pracovníků i školení stávajících, 

• hodnocení podle výsledků práce i chování, 

• stabilizace (udržení) pracovníků, 

• odměňování pracovníků, 

• udrženi pozitivních pracovních vztahů včetně kolektivního vyjednávání. 

 
4) Vedení – Je cílevědomý proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost úspěšně 

naplnila firemní cíle. Vedení zahrnuje motivaci, pracovní styl, přístupy manažerů a 

komunikaci. Složitost uvedené problematiky vyžaduje systémový přístup, který 

bere v úvahu prostředí, včetně organizačního klimatu. 
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Vést a řídit lidi vyžaduje dvě základní dovednosti: 

� vytvářet energii – umění zaujmout, motivovat, vzbudit elán, 

� usměrňovat energii – správný směr, tempo, využití zdrojů. 

1.3 Vedení lidí 

Jak je uvedeno výše, je to jedna z funkcí managera. Je to proces ovlivňování 

podřízených pracovníků k takovému jednání a chování, které je optimální k dosahování cílů 

organizace. Je to psychologické ovlivňování zaměstnanců s cílem jejich využití pro zájmy 

organizace. Zohledňuje lidský faktor v řízení a využívá motivace lidí.  

 

Lidskými faktory máme na mysli odlišnost lidí v psychických vlastnostech, kterými jsou: 

� inteligence,  

� chápavost, 

� samostatnost, 

� schopnost improvizace, 

� soustředění se na zadaný úkol,  

� výkonnost, 

� vstřícnost k plnění úkolu, 

� schopnost komunikace, 

� vytrvalost, 

� důslednost. 

 

Styly vedení lidí: 

� Autokratický: maximálně centralizovaný, vedoucí pracovník používá direktivní 

formy intervence (instrukce, komentář) do konání spolupracovníků, dává příkazy a 

kontroluje jejich plnění, využívá téměř výlučně poziční autority, diskusi obvykle 

nepřipouští, stabilně  používá metody „cukru a biče“ 

� Participačně – demokratický: je založen na partnerství vedoucího pracovníka, 

názory (alespoň v etapě přípravy rozhodnutí) jsou rovnocenné, preferuje se 

odborná autorita. 
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� Liberální: maximálně decentralizovaný, vedoucí pracovník prakticky nevyužívá 

svou poziční autoritu, činnosti svých spolupracovníků ovlivňuje minimálně, 

spolupracovníci jsou vysoce nezávislý a řídí sami sebe. 

� Transformační styl (ženský, soft): zaměřený na průběh činností, více motivuje a 

zaměřuje se na participaci pracovníků, využívá emoční inteligenci. 

� Transakční styl (mužský, hard): je zaměřený na splnění cíle, více kontroluje a 

nařizuje, k motivaci využívá odměnu a trest. 

1.3.1 Motivace – co je motivace 

I kdybychom nechtěli, ve snaze ovlivnit druhé vždy vycházíme z toho, co motivuje 

nás. Pochopíme-li, v čem se jiní lidé od nás liší, zjistíme, kde ubrat a co přidat. Pokud 

k tomu nabídneme ještě upřímné přesvědčení, že druhý má právo se od nás lišit, naše 

působení bude nejen správné v obsahu, ale i věrohodné formou.3 

Motiv je to, co nás uvede do akce, pohybu – může to být, touha, emoce, potřeba. Je to 

každá vnitřní pohnutka podněcující jednání člověka, která se navenek projevuje jako důvod 

k jednání. 

Spokojenost není motivace, spokojený člověk nemusí být motivovaný. 

Energie, houževnatost, pracovní nasazení, rozhodnost, přesvědčivost, cílevědomost, 

loajalita, nadšení, chuť do práce, úsilí a vůle – všechny tyto žádoucí charakteristiky 

motivovaného člověka nemůže zajistit jakkoliv dobře nastavený systém benefitů. To ovšem 

neznamená, že nejsou potřebné. 

Dobré podmínky pro výkon práce, účinně nastavené systémy odměňování, nastavená 

pravidla a struktury jsou základními podmínkami pro výkon práce. Samy o sobě, ale dlouho 

nemotivují. Motivovat člověka znamená dát mu cíl shodný s jeho přáním, touhami nebo 

potřebami jako jsou dobré finanční ohodnocení, postavení v organizaci – kariérní růst, jistota 

zaměstnání, uznání apod. 

Mezi největší stimulující faktory motivace patří dobrý manager. 

Základní cíle motivace managera: získat a udržet pracovníky a vysokou výkonnost. 

                                                 
3 PLAMÍNEK ,J. Tajemství motivace – jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali – 2,s 11 
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Na lidi se můžeme spolehnout, že budou plnit úkoly skutečně dobře, jedině tehdy, 

jestliže je budou chtít dělat a my je při tom budeme stimulovat. Motivace poskytne lidem 

důvody, proč mají dobré výkony podávat. 
4
 

1.3.2 Teorie motivace 

Kromě finančních odměn podporuje práce i pocit spokojenosti („štěstí“) tím, že 

pracovníkům dává  jasnou časovou strukturu, sociální kontakt, společný cíl, pocit 

sounáležitosti se skupinou – týmem. Někdo potřebuje tlaky a nároky pracovního života, aby 

se cítil spokojeně a smysluplně , potřebuje strukturu, potřebuje mít povinnosti, být na daném 

místě v daný čas, s přesnými termíny splnění úkolu, potřebuje úsilí spojené s  nějakým větším 

cílem spolu s  týme lidí, ve kterém má specifickou roli. Některé lidi uspokojuje  potřeba 

sociálních kontaktů a vztahů, jiné možnost ukázat  svou odbornost a své schopnosti, další 

potřeba vést skupinu. Základní východiska pro motivaci: 

• Motivy – vnitřní podněty existující u jednotlivců bez našeho přičiněni (např. potřeba 

být respektován), 

• Stimuly – vnější podněty, které rozvíjejí a aktivují vnitřní motivy (finanční odměna, 

pracovní zázemí), 

Motivace člověka je vždy směsí: 

1. dlouhodobého vnitřního založení, 

2. vnějších podmínek, 

3. okamžitého vnitřního naladění, 

Existuje velké množství teorií motivace. Uveďme alespoň některé. 
 

 Maslowova hierarchická teorie potřeb - Abraham Maslow (*1908 - †1970): Teorie 

potřeb jsou pravděpodobněji nejznámější teorie motivace. Tvrdí, že lidé jsou poháněni 

touhou dosáhnout svého maximálního potenciálu, ovšem pokud se jim do cesty 

nepostaví překážky. Tyto překážky zahrnují hlad, žízeň, finanční problémy a vůbec 

všechno, co lidem brání v jejich plném rozvoji. Tato teorie tvrdí, že lidé jsou 

motivováni určitými potřebami a že tyto potřeby tvoří hierarchickou strukturu, která je 

tvořena dvěma hlavními skupinami:  

                                                 
4 FORSYTH,P. Jak motivovat lidi,s 14 



 12 

 
  

      Potřeba uznání 
         a ocenění 

             Sociální potřeba 
 

Potřeba jistoty a bezpečí 

Biologická a fyziologická potřeba 
 

- potřebami odstranění nějakého nedostatku 

- sociální potřeba – sounáležitost se skupinou, láska, potřebami dosažení něčeho 

 

Maslowova pyramida potřeb: 

 Potřeba seberealizace  

– formovat sebe, rozvíjet a využívat své schopnosti. 

 
 
Potřeba úcty a uznání  

– sebeúcta, nezávislost, respekt, náklonnost. 

                                                                                             

Sociální potřeba  

– sounáležitost se skupinou, láska,  

přátelství. 

 

Potřeba jistoty a bezpečí  

– zákon, pořádek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Biologické a fyziologické potřeby – základní životní potřeby – spánek, jídlo, pití, přístřeší, 
sexuální potřeby. 
 
 

 Hezbergova dvoufaktorová teorie – Frederick Herzberg (*1923 - †2000): 

Frederick Herzberg si všiml, že na pracovišti existují dva faktory. První skupinu 

nazval faktory hygienickými, druhou faktory motivačními. Mezi hygienické patří 

například: firemní benefity (např. auto, mobil), pracovní podmínky, plat, vztahy s 

podřízenými a nadřízenými. Mezi motivační patří úspěch, uspokojení z práce, uznání, 

odpovědnost, pokrok a osobní rozvoj. Herzberg porovnal tyto dvě skupiny vzhledem k 

časovým dopadům s tímto závěrem: uspokojení hygienický faktorů přinese jenom 

krátkodobý efekt a uspokojování motivačních faktorů přináší relativně dlouhodobou 

spokojenost. 
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Z teorie Herzberga vyplývá, že manažeři by se měli snažit plněním hygienických faktorů 

podřízené nerozzlobit, avšak nebrat plnění hygienických faktorů jako něco, co požene lidi 

vpřed.  

 

 Vroomova teorie očekávání - Victor Vroom (*1932): Jestliže jsme přesvědčeni o 

dosažitelnosti a atraktivnosti cíle a způsobu cesty k výsledku, pak jsme motivováni 

cíle dosáhnout. 

 

Motivační síla je v podstatě úměrná třem našim přesvědčením: 

• přesvědčení o přitažlivosti cíle, 

• přesvědčení o tom, že když se budeme chovat určitým způsobem, cíle dosáhneme, 

• přesvědčení o tom, že se tak chovat budeme umět. 

 
 

 McClellandova teorie získaných potřeb - David C. McClelland (*1917 - †1998): 

McClelland tvrdí, že lidé mají potřebu něčeho dosáhnout, někam patřit a potřebu moci. 

Liší se pouze tím, jaký mají vnitřní žebříček priorit těchto potřeb.  

� Ten, který chce hlavně něčeho dosáhnout – potřeba úspěchu - má tendenci 

excelovat a oceňuje časté potvrzování toho, jak je dobrý. Vyhýbá se riziku, ze 

kterého není patrný zisk, nebo kde je pravděpodobnost neúspěchu příliš vysoká. 

� Ten, který chce někam patřit – potřeba oblíbenosti -  vyhledává harmonické vztahy 

s ostatními lidmi. Hledá spíše souhlas než uznání, je ochoten utěšit a pomoci 

druhým. 

� Ten, který má potřebu moci – potřeba moci, vládnutí -  má tendenci k síle a moci, 

a to buď ohledně ovládání jiných nebo k dosažení cíle. Nehledá uznání, ocenění, 

stačí mu souhlasná dohoda. 

 
 Skinnerova teorie pozitivního posílení - Burrhus F. Skinner (*1904 - †1990): 

Myšlenka jeho teorie pozitivního posilování je založena na teorii: důsledky ovlivňují 

chování. V centru této teorie stojí tři pravidla důsledků: 

1) důsledky, které dávají odměnu posilují chování; 

2) důsledky, které poskytují potrestání chování oslabují; 

3) důsledky, které neposkytují ani odměnu a ani trest – chování vyhasíná. 
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Teorie pozitivního posílení ukazuje, jak věci fungují, nedává však návod na to, co 

přesně funguje v tom smyslu, že neříká, co přesně posiluje, nebo oslabuje dané 

chování. Musíme si na to přijít my sami metodou pokus a omyl. 

 

 Dalším, kdo se zabývá teorii motivace pracovníku je RNDr. Jiří Plamínek, CSc. 

(* 1958): Motivace je dle J. Plamínka směsí tří vlivů: 

1) dlouhodobé vnitřní založení jedince; 

2) vnější podmínky; 

3) okamžité vnitřní naladění. 

Motivace podle Plamínka pomáhá tam, kde selhalo direktivní řízení. Vnáší do vztahů 

důvěru a určitou noblesu. Předpoklad je nemyslet sám na sebe. Musíme druhé poznat a 

chápat je. 

 

Ve své literatuře využívá devět zásad: 

1 )  nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem, 

2 )  lidé musí být spokojeni alespoň s něčím, 

3 )  mnohdy stačí práci dobře vysvětlit a definovat, 

4 )  jiní lidé mohou být citlivý na jiné podněty než vy, 

5 )  při motivaci myslete na druhé ne na sebe, 

6 )  obava z nepříjemného může stejně motivovat jako touha po příjemném, 

7 )  aktuální motivy jsou souhrou vlivů osobností, situace a prostředí, 

8 ) motivace není jedinou cestou ovlivňování lidí, 

9 ) pod nechci se může skrývat neumím nebo nemohu. 5 

                                                 
5 PLAMÍNEK,J. Tajemství motivace – jak zařídit , aby pro nás lidé rádi pracovali 2. s 13 -26 
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V současné managerské praxi se využívají kombinace uvedených i mnoho dalších 

motivačních metod. Při využívání motivačních metod se předpokládá, že manager disponuje 

uměním tvůrčího myšlení a znalostí psychologie. Neexistuje spolehlivý návod na motivaci 

podřízených pracovníků, vždy se musí přihlížet k aktuálním situacím a osobnostem 

pracovníků. Avšak zkušenosti z praxe ukazují, že znalost těchto teorii může pomoci 

managerům v jejich složité a náročné práci. 

1.3.3 Možnosti motivace pedagogických pracovníků 

V průběhu vývoje lidské společnosti se stala práce přirozenou činností člověka. 

Výsledky práce uspokojují jeho potřeby, přání a touhy. Motivace pracovní činnosti u 

pedagoga je sice nezbytnou, ale ne jedinou podmínkou jeho pracovního výkonu. K dalším 

faktorům ovlivňujícím pracovní výkon pedagoga patří: 

� kvalifikační předpoklady – znalosti, schopnosti, dovednosti, způsobilost; 

� vnější podmínky – pracovní zázemí, kultura školy, finanční ocenění, možnost dalšího 

vzdělávání a podobně. 

Současně s těmito faktory musíme brát na zřetel i fakt, že jsou i negativní faktory 

ovlivňující tuto veřejností tak sledovanou profesi. Mezi ně patří: 

• nižší platové ohodnocení, 

• vysoká psychická zátěž, 

• malá možnost karierního růstu, 

• propojení profese se soukromím, 

• zdlouhavá zpětná vazba, 

• vysoké procento žen v této profesi, 

• společenské ocenění jejich práce,  

• narůstající administrativa. 

S těmito faktory úzce souvisí možnosti motivace pedagogických pracovníků. 

Jak tedy pedagogy motivovat? V první řadě musíme pedagogy znát ne jen po jejich 

profesní stránce, ale i po té osobnostní. 

Pak bychom se měli zamyslet nad tím, že si tuto profesi vybrali z nějakého důvodu. 

Byla-li tato volba z důvodu touhy po uspokojení potřeby seberealizace, ať už možnosti být 
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součástí nějaké specifické skupiny (učitelé) nebo konkrétní činnosti – učení dětí, žáků, máme 

s části vyhráno. 

Je teď na nás, abychom se jim snažili svým vedením vytvořit pracovní zázemí, které 

jim umožní tuto touhu naplňovat.  

 

Mezi prostředky motivace pedagogů rozhodně patří: 

• vybavenost školy, 

• interpersonální vztahy, 

• finanční ohodnocení (plat, osobní ohodnocení, odměny), 

• možnost dalšího vzdělávání, 

• pochvala – ústní ocenění, 

• přenášení kompetencí – pocit důležitosti. 

Asi příliš neovlivníme platové možnosti, proto bychom se měli zaměřit především na 

kulturu školy a možnosti dát učitelům pocit sounáležitosti a nepostradatelnosti jeho osoby 

v týmu.Je-li učitel pozitivně motivovaný, odrazí se to v jeho výkonu a je více než zřejmé, že 

spokojenost bude na všech stranách. 

Spokojený učitel = spokojený žák – dítě. 

Spokojený žák – dítě = spokojený rodič. 

Spokojený rodič = spokojený vedoucí pracovník školství. 

Z toho plyne, že by měla být prioritou každého vedoucího pracovníka ve školství 

spokojenost jeho podřízených.  

 
1.4 Tým – co je tým  
 

Tým a skupina  

Nejčastěji se setkáváme s pojmem skupina a tým.  

V podstatě je můžeme  takto  definovat: 

• skupina je určitý počet lidí, kde každý člen této skupiny má přidělenou svojí pracovní 

roli, za splnění úkolu zodpovídá vedoucí skupiny; 

• tým je skupina lidí, kteří mají vzájemně se doplňující schopnosti a vzájemně zodpoví-

dají za společné úsilí při dosahování společného cíle. 
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Týmová práce má několik výhod. Členové týmu si můžou navzájem předávat vědomosti 

a sdílet zkušenosti. Společně se také dělí o zodpovědnost. 

 

Pozitiva týmu (podle Lenky Kolajové): 

� budují se v něm vztahy mezi lidmi; 

� zlepšuje se komunikace členů; 

� pracovní atmosféra je příjemnější; 

� využívá znalosti a dovednosti všech; 

� pracuje s tvořivostí a fantazií lidí; 

� učí respektu a  úctě k druhým; 

� někdy urychlí cestu ke správnému řešení; 

� snižuje u svých členů obavy z neúspěchu a zodpovědnosti; 

� zvyšuje jejich sebevědomí; 

� přisuzuje jim určité postavení a role; 

� poskytuje jim jisté uznání. 

Potencionální negativa týmu (podle Lenky Kolajové): 

� hrozba konfliktů; 

� může potlačit individualitu; 

� někteří členové nedokáží vyjít s ostatními; 

� spolupráce může být časově náročná; 

� vyžaduje přizpůsobení se normám a pravidlům; 

� nutnost společného cíle.6 

1.4.1 Týmové role  

Aby mohl tým dobře fungovat, je třeba splnit několik předpokladů.  

Prvním  předpokladem pro dobré fungování týmu je komunikace a tzv. pocit „MY“. 

Ten je podmínkou úspěšného týmového procesu a současně také jeho výsledkem. Pocit „MY“ 

je založený na sympatiích, které k sobě jednotliví členové týmu chovají. Důležité jsou také 

úspěchy a neúspěchy, které spolu jako tým prožili. 

                                                 
6KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce – jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků, s 11-19 
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Dalším nezbytným předpokladem týmové spolupráce je znalost společných 

odborných (pracovních) i týmových cílů. Přičemž cíle by měly být přesně formulovány, 

realistické, přehledné, pozitivně formulované, měly by motivovat a mít jasně stanovený 

termín.  

Na základě systematického pozorování a testování  Jiří Plamínek stanovil devět 

týmových rolí: 

• lídr(stratég) – je pro něj charakteristické komplexní a strategické uvažování a 

schopnost nadchnout ostatní členy týmu; 

• myslitel – je  kreativní a nápaditý, nadaný také racionální inteligencí; 

• režisér – převádí myšlenky a nápady ostatních členů týmu do praxe, určuje taktiku a 

rozděluje členům týmu úkoly; 

• hybatel – realizuje nápady režisérů, lídrů a myslitelů; 

• procesní specialita - přichází s originálními způsoby, když neuspějí při řešení pro-

blému standardní postupy; 

• pečovatel – má schopnosti řešit problémy mezi členy týmu, také se stará o dobrou 

atmosféru v týmu; 

• dotahovatel – je perfekcionista, který se stará o to, aby se při plnění týmových úkolů 

na nic nezapomnělo; 

• věcný specialista – je odborníkem v určitém oboru, stává se členem týmu tehdy, když 

je třeba vyřešit odborný problém; 

• diktátor – může být problémovým členem týmu, jeho dovednosti a schopnosti se 

ovšem dobře uplatní ve chvíli krize.7 

 

1.4.2 Vedení týmů  

Tým vede jeho týmový vedoucí, který byl zvolen skupinou nebo jmenován 

managementem v souladu s představami týmu. Vedoucí týmu je spolupracujícím členem 

týmu a vykonává svou pracovní funkci. Současně má za úkol řídit tým a zastupovat ho 

v hierarchicky vyšších týmech.
8
 

 

 

                                                 
7 PLAMÍNEK,J. Tajemství motivace – jak zařídit , aby pro nás lidé rádi pracovali 2.  
8 BAY,R.H. Účinné vedení týmů,s 34 
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Procesní vedení týmu lze charakterizovat na základě těchto důležitých znaků: 

� úkolem vedoucího týmu je vytvářet rámcové podmínky pro úspěšnou práci týmu; 

� úkolem vedoucího týmu je být koučem a školitelem členů týmu, podporovat je při 

řešení problémů a potíží; 

� každý člen týmu je podnikatelem v rámci svého souboru úkolů a nese 

spoluzodpovědnost za všechno, co s tím souvisí; 

� týmy pracují podle principu dobré reference odpovídající dosaženým výsledkům – to 

znamená , že všechny děje působí zpětně na tým; 

� vedení týmů vytváří prostor pro to, aby se tým mohl sám organizovat, řídit, 

kontrolovat a samostatně rozhodovat; 

� vedoucí týmu je zodpovědný za komunikaci v týmu a za koordinaci práce; 

� vedoucí týmu je sám zapojen do dění v týmu;  

� při práci v týmu je brán zřetel na názory všech členů v týmů, vedoucí týmu pouze 

usměrňuje diskuzi a napomáhá k řešení problémů, proto by měl být profesně, ale i 

lidsky na vysoké úrovni. 

Zde je graf sedmi typů stimulů, které lidé berou jako výzvu k týmové spolupráci podle           

J. Plamínka9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 PLAMÍNEK,J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí 
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1.4.3 Teambuilding – efektivní spolupráce 

Teambuilding je výraz pocházející z anglických slov „team“ = tým a „building“ = 

budování. Dohromady tedy něco jako tvorba či rozvoj týmu, stmelování týmu nebo budování 

týmové spolupráce apod. Teambuilding je formou zážitkového vzdělávání, tedy učení z 

důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a 

výzev. Je to soubor různých aktivit často probíhajících v přírodě. Aktivity jsou koncipovány 

tak, aby zlepšily týmový výkon a spolupráci mezi zaměstnanci firmy. Teambuilding je ideální 

nástroj k zlepšení vztahů na pracovišti, uvědomění si rolí v týmu a zefektivnění komunikace a 

celého pracovního procesu. 

Cílem teambuildingu je systematické budování a rozvoj týmu usilující o zlepšení jeho 

výkonu. Teambuilding pracuje se skupinovou dynamikou, emocemi a učením se vlastním 

prožitkem. Rozvoje dosahuje pomocí přesně sestaveného programu, který účastníky vystavuje 

novým situacím, na které musí reagovat pomocí spolupráce s ostatními. Tyto zážitky jsou 

následně reflektovány ve společné diskusi, která umožňuje transfer zážitků do zkušeností 

přenositelných do pracovního prostředí. Teambuilding také napomáhá zlepšení vztahů a 

atmosféry na pracovišti. 10 

 
Co teambuilding přináší: 

 

� rozvíjení tvůrčích postupů; 

� aktivní jednání; 

� lepší vytváření neformálních vztahů; 

� pohyb v novém (přírodním) prostředí; 

� intenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování informací; 

� rozpoznání silných a slabých stránek jednotlivců i týmu; 

� zjištění vlastní pozice v týmu a případných možností, jak ji zlepšit; 

� začlenění samotářských spolupracovníků do kolektivu; 

� vytvoření týmové atmosféry ve firmě; 

� sjednocení vnímání firmy a její strategie; 

� zlepšení komunikace a vzájemných vztahů; 

� motivace zaměstnanců a zlepšení pracovního prostředí; 

� zvýšení produktivity týmu a efektivní spolupráce. 

                                                 
10 http://cs.wikipedia.org/wiki/Akademický_slovník_cizích_slov 
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1.5 Mateřská škola 

Podle  zákona  č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání tvoří vzdělávací soustavu ČR školy a školská zařízení. Mezi druhy škol 

patří i mateřská škola (dále jen MŠ).11 

 
1.5.1 Obecná charakteristika 

Mateřská škola ve státech střední Evropy znamená předškolní zařízení zpravidla pro 

děti od 3 do 6 let a označuje první stupeň vzdělání pro děti ve třídě. Tedy termín mateřská 

škola v některých zemích označuje součást formálního školního systému, zatímco v jiných 

zemích může znamenat předškolní zařízení nebo opatrovatelskou péči. 

Děti obvykle ve věku 3 – 6 let navštěvují mateřskou školu, aby se naučily „jak se učit“ 

adekvátně komunikovat, hrát a interagovat s jinými. Učitel poskytuje různé názorné materiály 

a aktivity pro motivaci dětí. Pro děti, které předtím strávily většinu času doma, může mateřská 

škola značit trénink, jak být bez strachu v nepřítomnosti rodičů. Mateřská škola též umožňuje 

rodičům (zvláště matkám) vrátit se do zaměstnání. Mateřská škola může trvat půl dne 

(dopoledne nebo odpoledne) nebo může trvat od rána do večera (obvykle od 6 do 17 hodin). 

     Koncepcí MŠ je připravit děti na další vzdělávání a to vhodnými metodami a 

formami práce, zároveň doplňuje rodinou výchovu, rozvíjí dítě ve zdravého a zdravě 

sebevědomého jedince s ohledem na jeho osobnost.  

Učitelé v MŠ pracují podle školních vzdělávacích programů, které jsou v souladu 

s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vytvořeným odborníky na 

ministerstvu školství a tělovýchovy. Tyto programy přizpůsobují specifikům škol a dětí, které 

se u nich vzdělávají. Proto máme v ČR MŠ s běžnými třídami, ale i třídami speciálními nebo 

integrovanými, kde se vzdělávají děti zdravotně nebo duševně handicapované. 

1.5.2 Sloučené mateřské školy – charakteristika 

                                                 
11 www.msmt.cz  
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Ke slučování MŠ docházelo v době přechodu na právní subjekty, kdy o tomto sloučení 

rozhodl zřizovatel. Docházelo tak ke sloučení MŠ a ZŠ na malých obcích a více MŠ pod 

jedno ředitelství ve větších obcích a městech. 

Takto sloučené MŠ pod jedno vedení mají vytvořený zastřešující školní vzdělávací 

program, z kterého vycházejí programy jednotlivých odloučených pracovišť – součástí MŠ. 

Na těchto součástech jsou zástupci ředitelky MŠ – vedoucí učitelky, které mají na 

starost chod tohoto pracoviště, tedy kompetence k vedení lidí na součásti a vedení 

pedagogického procesu. Někde nakládají i s finančními prostředky na provoz školy, ale 

mzdové prostředky jsou přerozdělovány z centrály, tedy ředitelství vedené ředitelkou školy.   
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2 VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

2.1 Oblast výzkumu 

Tato část mé práce je zaměřena na zjištění, zda ředitelé sloučených MŠ a i jejich 

zástupkyně – vedoucí učitelky znají a umí využít týmové role k motivaci pedagogů. Zda mají 

vytvořené fungující týmy na součástech, ale i v celku sloučených MŠ. Pro svůj výzkum jsem 

oslovila formou e-mailů a i telefonátů ředitelky sloučených mateřských škol a jejich zástupkyně 

– vedoucí učitelky a také pedagogy na těchto sloučených školách, některé jsem navštívila 

osobně a dotazníky jim rozdala a pak si pro ně po dohodnutém čase opět přijela. 

Výzkumný vzorek představuje 4 ředitelky sloučených MŠ, 37 jejich zástupkyň a 92 

pedagogů z těchto škol. Jsou to pracovníci z Chomutova, Jirkova, Karlových Varů, Mostu, 

Jihlavy a Neratovic. 

2.2 Stanovení hypotéz 

Cílem výzkumného šetření bylo potvrdit nebo vyvrátit tyto hypotézy ohledně motivace 

pedagogů ve sloučených MŠ pomocí týmových rolí. 

H1 – Ředitelky MŠ, jejich zástupkyně a i pedagogové ve sloučených MŠ si uvědomují výhody 

sloučení. 

H2 – Ředitelky, jejich zástupkyně a pedagogové v těchto sloučených školách ví co je to tým. 

H3 – Ve sloučených MŠ jsou fungující týmy pedagogů ze všech součásti, které pracují na 

určité aktivitě školy. 

H4 – Ředitelka MŠ a její zástupkyně – vedoucí učitelky využívají jako motivaci pro podřízené 

zaměstnance týmové role v týmech složených z pedagogů ze všech součástí. 

H5 – Pro pedagogy je účast v týmu vytvořeném z pedagogů ze všech  součástí  motivací. 
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2.3 Popis metody výzkumu 

Zvolila jsem si výzkum kvantitativní, formou písemného dotazníku, protože tato metoda 

umožňuje široký záběr bez velkých organizačních obtíží. Snažila jsem se, aby otázky byly 

jasné, srozumitelné a vztahovaly se k vysloveným hypotézám.Zvlášť jsem vytvořila dotazníky 

pro vedoucí pracovníky MŠ a zvlášť pro pedagogy.Na začátku každého dotazníku jsou otázky 

pro identifikaci respondenta, délku jeho praxe a  identifikaci pracoviště, kde působí. Také jsou 

zde otázky ohledně sloučení MŠ pod jedno vedení a výhod tohoto sloučení.Další část dotazníku 

pro pedagogy se zabývá otázkami ohledně tvoření a fungování týmů na jejich součásti a v celku 

sloučených MŠ a na závěr jsou otázky zaměřené na motivaci.Dotazník pro vedoucí pracovníky 

se rovněž zabývá tvorbou a fungováním týmů. Na závěr jsou položené otázky ohledně 

motivace podřízených s využitím týmových rolí. Otázky byly situovány tak, aby si respondent 

mohl vybrat ze tří možných odpovědí   ANO – NE – NEVÍM. 

Některé otázky byly otevřené, kde jsem chtěla, aby oslovení napsali svůj názor. 

2.4 Pilotní výzkum 

Pilotní výzkum měl za úkol odhalit nedostatky vytvořeného dotazníku, případně zlepšit 

a upřesnit jeho otázky tak, aby jim oslovení respondenti rozuměli. Pro pilotní výzkum jsem 

oslovila pedagogy a vedoucí pracovníky z MŠ Chomutov a Jirkov. Na základě jejich odpovědí 

na otázky ohledně dotazníků jsem některé otázky přeformulovala a jiné úplně odstranila. 

Návratnost dotazníků 
 
 Počet oslovených 

respondentů 
Počet vyplněných 

dotazníků 
Návratnost v 
procentech 

   

Ředitelky sloučených MŠ 

 
6 

 
4 

 
66,6% 

Zástupkyně ředitelek – 

vedoucí učitelky 

 
63 

 
                37 

 
58,7% 

Pedagogové ze sloučených 

MŠ 

 
150 

 
92 

 
64,6% 

 
Celkem tedy byla návratnost dotazníků   60,7  % 
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2.5 Výzkumné šetření A – dotazník pro vedoucí pracovníky škol  

Na otázky z dotazníku odpovídalo 41 vedoucích pracovníků. 

Charakteristika respondentů: 
 

 Ve  funkci  
 0-5 let 

Ve funkci 
6-více 

Pedagogická 
praxe 0-10 

Pedagogická 
praxe 11-20 

Pedagogická 
praxe více jak 

20 

 
Ředitelka 
MŠ 
 

 
1 

 
3 

 
0 

 
1 

 
3 

Zástupkyně řed. 
– vedoucí 
učitelka 

 
23 

 
14 

 
0 

 
15 

 
22 

Z výsledků uvedených v tabulce vyplývá, že se dotazníkového šetření účastnily 

ředitelky MŠ, které jsou ve funkci většinou od začátku sloučení škol pod jedno vedení a 

s pedagogickou praxí delší než je 20let. 

Jejich zástupkyně, které se zúčastnily šetření jsou v nadpoloviční většině  ve funkci do 

pěti let, ale s pedagogickou praxí nad 20 let.  

ředitelky

ve funkci 0-5

ve funkci 6 a 
více

ředitelky

ped. praxe 0-10

ped. praxe 11-
20

ped. praxe 20 a 
více
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zastupkyně - ved. 
učitelky ve finkci

0-5

6 a více

zástupkyně - vedoucí 
učitelky - ped. Praxe

0-10

XI.20

20 a více

 

Charakteristika mateřských škol, ze kterých byli osloveni vedoucí pracovníci: 

Škola sloučená z 2-4 MŠ 5-7 MŠ 8-10 MŠ 11-13 MŠ 14 a více MŠ 

počet 0 1 2 0 3 

   

Z uvedené tabulky vyplývá, že se šetření zúčastnily velké subjekty. 

2.5.1 Výsledky dotazníkového šetření – vedoucí pracovníci škol pedagogové 

Dotazník byl složen z několika částí: 

Část první byla zaměřena na praktičnost sloučení MŠ pod jedno vedení. Byly zde položeny 

pouze dvě otázky.  

1. Vím, co mi přineslo za výhody sloučení více MŠ pod jedno vedení?  

Na tuto otázku odpověděli všechny vedoucí pracovnice - ANO. 

2. Pokud jste na předchozí otázku odpověděla ano, vypište stručně jaké: 

Na tuto otázku se sešli tyto odpovědi:  

� úbytek administrativy pro zástupkyně ředitelky, 

� více času na vedení pedagogického procesu, 

� výhoda centrálního ekonomického a personálního úseku, 

� vzájemná výpomoc v případě nemoci zaměstnanců, 

� Jistotu v právní, personální a ekonomické legislativě, 

� Větší možnost šetření finančních prostředků a následně jejich efektivnější využití. 
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V druhé části dotazníkového šetření byly otázky zaměřeny na týmovou spolupráci.  

1. Vím, co je týmová spolupráce.      

Na tuto otázku opět odpověděly všechny vedoucí pracovnice - ANO. 

2. Máme pravidelná setkání středního managementu (zástupkyně ředitelky – vedoucí 

učitelky) z jednotlivých součástí, kde předáváme informace ředitelce školy a zároveň si 

vyměňujeme zkušenosti z vedení na jednotlivých součástech.  

I na tuto otázku odpověděli všichni oslovení - ANO 

3. Pořádáme pravidelná setkání zástupců z řad pedagogů ze všech součástí školy, kde 

spolupracujeme  a předáváme si své pedagogické zkušenosti.   

Zde už jsou odpovědi procentuálně odlišné.  

 

Z výsledků odpovědi je vidět, že vedoucí pracovníci sice ví, co je tým, ale většina jich stále 

ještě neumí nebo neví, jak využívat týmovou spolupráci zástupců z řad pedagogů v celku 

sloučených MŠ. 

4. V případě dlouhodobé nepřítomnosti pedagoga si vypomáháme „půjčením“  z jiných 

součástí a šetříme tak prostředky na platy. 

Na tuto otázku jednoznačně všichni odpověděli – ANO 

5. V případě dlouhodobé nepřítomnosti provozního zaměstnance si vypomáháme 

„půjčením“ z jiných součástí a šetříme tak prostředky na platy. 
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I na tuto otázku odpověděli všichni – ANO  i zde je tedy vidět, že tým středního managementu 

si umí vzájemně pomoci v takových případech. 

6. V době zápisu dětí do MŠ máme vypracovaný systém, kdy víme, na které součásti je ještě 

volné místo a rodiče, pokud my už máme plno, tam ihned odešleme 

Zde už se odpovědi různily. Z čehož vyplývá, že na některých školách nevyužívají tuto 

možnost spolupráce. 

88%

12%

0%

0%

otázka č. 6.

ANO

NE

NEVÍM

 

7. V době letních prázdnin jsou otevřené jen některé součásti školy v rámci šetření nákladů. 

I na tuto otázku odpověděli všichni oslovení  ANO, z čehož je patrné, že pokud jde o 

ekonomickou stránku řízení školy, umí tým středního managementu pod vedením ředitelky 

dobře spolupracovat. 

8. Na těchto otevřených součástech jsou děti z okolních součástí pracujících rodičů a 

pedagogové i děti mají možnost poznat jiné prostředí a seznámit se s jinými vrstevníky i 

dospělými. 

Odpověď na tuto otázku byla opět kladná ode všech oslovených i v tomto bodě umí 

spolupracovat. 

9. Při rozhodování o důležitých investicích  do objektů jednotlivých součástí přihlíží 

ředitelka školy  i k požadavkům jednotlivých zástupkyň – vedoucích učitelek, které jí 

pravidelně informují o stavu na jednotlivých součástech. 

Opět  se všechny oslovené shodly s kladnou odpovědí, takže  je to důkaz toho, že tým středního 

managementu umí spolupracovat. 
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Poslední část dotazníku byla věnována otázkám ohledně využití týmových rolí jako motivaci 

pro pedagogy. 

1. Máme utvořené týmy zástupců z řad pedagogů ze všech součástí, kteří se věnují 

určitým aktivitám ( např. tělesné výchově, výtvarné výchově, hudební výchově apod.) 

Odpovědi na tuto otázku se různily. 

 

V odpovědi na tuto otázku vidíme, že ještě na spoustě škol neumí pracovat s využitím 

týmových rolí pro pedagogy. 

2. Vytváříme týmové role v komplexu všech součástí školy (tzv. vedoucí týmů) a tím 

motivujeme zaměstnance. 

otázka č.2

32%

63%

5% 0%

ANO

NE

NEVÍM

 

Stejně jako na otázku předchozí i na tuhle se odpovědi různily a vedoucí pracovníci 

v některých školách nevyužívají týmových rolí pro pedagogy v komplexu celé školy. 
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3. Tito vedoucí týmů mají delegované úkoly a větší pravomoce při organizování 

konkrétních aktivit všech sloučených MŠ (soutěže, vystoupení aj.) za což jsou následně 

odměněni. 

Opět stejná reakce. 

otázka č.3

32%

63%

5% 0%

ANO

NE

NEVÍM

 

 

4. Týmy svou práci hodnotí společně, každý má možnost zasáhnout svými názory a 

nápady do dalšího působení. 

I zde se procentuálně odpovědi opakovali, což značí to co v předešlých otázkách a sice, že 

nejsou všude využity možnosti týmové spolupráce mezi pedagogy sloučených MŠ. 

otázka č.4

32%

63%

5% 0%

ANO

NE

NEVÍM

 

5. Výstupem těchto týmů jsou různé aktivity pro děti a jejich rodiče a následně jsou 

pak členové týmů ohodnoceni. 

Na otázky 1 – 5 byly naprosto shodné odpovědí, z čehož usuzuji, že na spustě škol neví nebo 

neumějí využívat týmových rolí pro své pedagogy v celku školy. 

6. Znám své podřízené a jejich práci. 

Jednoznačně všichni odpověděli – ANO 
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7. Využíváme znalosti pedagogů z různých součástí k proškolení ostatních pedagogů, 

za což jsou následně odměněni. 

Zde se odpovědi rozcházejí. 

 

Na základě odpovědí na tuto otázku je zřejmé, že se přeci jen vedoucí pracovníci zamýšlejí nad 

využitím schopností a znalostí svých pedagogů v rámci celku školy a možností vzdělávání 

pedagogů i jiným, než klasickým způsobem. 

8. Máme vytvořený fungující tým na naší součásti školy,kde je každý součástí tohoto 

týmu. 

Všechny vedoucí pracovnice odpověděly – ANO 

9. Dávám pedagogům dostatek prostoru pro práci v týmu 

Opět stejná reakce, všichni odpověděli – ANO 

10.  Snažím se svým podřízeným vytvořit kvalitní podmínky k práci v rámci možností 

školy. 

Všechny vedoucí pracovnice odpověděly  - ANO  

Jak je vidět shoda v odpovědích v otázkách č. 8 až 10 naznačuje, že na svých součástech umí 

vedoucí pracovníci pracovat s týmy pedagogů. A snaží se jím vytvářet podmínky k fungování 

těchto týmů. 
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11. Zajímám se o problémy mých podřízených. 

Zde se odpovědi různí. 

 

Z odpovědi je patrné, že ne všechny vedoucí pracovnice se zajímají o problémy svých 

podřízených, což vede k zamyšlení, zda taková vedoucí zná po osobnostní stránce své 

podřízené a umí je tak dobře motivovat k jejich práci nebo používá pro všechny své 

zaměstnance stejnou formu motivace i s důsledky s tím spojené. 

12. Vím jakou metodu motivace mám použít u jednotlivých pedagogů pro zvýšení 

jejich pracovního výkonu. 

Všechny vedoucí pracovnice odpověděly  - ANO  

Přesto, že zde všechny odpověděly ano, předchozí odpovědi na otázku č. 11 mě nutí 

k zamyšlení, zda je to pravda. 

Poslední otázka byla otevřená: 

13. Jakou metodu motivace využíváte nejčastěji pro lepší výkon pedagoga. 

Odpovědí jsem shrnula do těchto bodů:     

• pochvala před kolektivem; 

• vlastní příklad práce – co chci od podřízených, musím zvládnout sama; 

• finanční ohodnocení v rámci možnosti; 

• předání větších kompetencí – pocit důležitosti; 

• kritika před kolektivem. 
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2.5.2 Vyhodnocení výsledků šetření – vedoucí pracovníci škol  

Na základě vyhodnocení výsledků šetření pro vedoucí pracovníky jsem zjistila, že si 

uvědomují výhody sloučení několika mateřských škol pod jedno vedení. Vědí, co je tým a 

týmová spolupráce, ale ve většině případů mají fungující týmy pouze na úrovni středního 

managementu a na svých součástech. 

Je proto na zamyšlenou, zda by bylo možné jim osvětlit možnosti takových týmů 

vytvořených z pedagogů ze všech součástí a jejich využití při motivaci pedagogů. Je to určitě 

jedna z dalších alternativ, jak své lidi pozitivně motivovat k lepším výkonům. 

Snad kdyby se zamysleli, jaké výhody jim přinesl tým vedoucích pracovníků – střední 

management, díky kterému mají možnost výměny zkušenosti, které získávají svou prací, určitě 

by si uvědomili, že i jejich pedagogové by taková to setkání přivítala. 

 

2.6 Výzkumné šetření B – dotazníky pro pedagogy mateřských škol 

Na otázky z dotazníku odpovídalo 92  pedagogických  pracovníků 

Charakteristika respondentů: 

 
Délka praxe 0-5 6-10 11-20 20 a více 

pedagog 9 17 47 18 

 
Charakteristika MŠ, kde pracují:  

 
Počet 

sloučených škol 
2-4 5-7 8-10 11-13 14 a více 

Počet 
respondentů 
z těchto škol 

0 7 30 17 37 

 

2.6.1 Výsledky dotazníkového šetření – pedagogové  

Část první byla zaměřena na znalosti cílů školy pedagogy a na spolupráci při jejich 

tvorbě, tedy týmová spolupráce. 

1. Vím, jaké cíle má naše škola 

Na tuto otázku všichni pedagogové odpověděli – ANO 
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2. Vím, jaké cíle má součást školy, na které pracuji. 

      I zde všichni odpověděli – ANO 

3. Na těchto cílech (součásti školy) jsme spolupracovali všichni zaměstnanci školy – 

součásti.  

otázka č. 3

69%

23%

8% 0%

ANO

NE

NEVÍM

 

Podle odpovědí na tuto otázku je patrné, že ne všude se pedagogové podílejí na tvorbě cílů 

školy. Ovšem výsledek může být zavádějící, protože tuto otázku nedostali vedoucí pracovníci. 

Byla předložena pouze pedagogům, abych si ověřila, zda dostatečně chápou spolupráci v týmu. 

4. Pravidelně hodnotíme všichni pedagogové naší součásti cesty (metody, formy práce) 

k dosažení těchto cílů. 

                                         .  
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Zde se odpovědi procentuelně různí. Vede mě to k tedy k myšlence, zda tým vytvořený na 

součásti školy, kde se společně nehodnotí cesty a metody k dosažení stanovených cílů, není 

spíše pracovní skupinou. 

 

5. Na těchto hodnoceních má každý prostor k vyjádření a návrhu v případě změny cesty 

k dosažení cílů součásti. 

 

 

 

I tato otázka byla položena proto, aby si uvědomili spolupráci a práci v týmu. 

Výsledek odpovědí je opět pouze orientační, protože ani tato otázka nebyla položena vedoucím 

pracovníkům. 

 

V druhé části dotazníkového šetření byly otázky zaměřeny na týmovou spolupráci. 

 

Otázka první: 

 

 

1. Vím, co je týmová spolupráce 

 

Všechny odpovědi byly kladné. Proto usuzuji, že pedagogové vědí, co to je týmová spolupráce. 

Uvědomují si skutečnost, co to znamená spolupracovat v týmu. 
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2. Na naší součásti máme dobré podmínky pro týmovou spolupráci 

Tady  už jsou odpovědi  různé. Vesměs si ale pedagogové myslí, že mají dobré podmínky pro 

budování týmů. 

 

 
 

3. Pracuji ráda v týmu. 

               

 

 

Podle procentuálního zastoupení můžeme vidět, že většina pracuje ráda v týmu, ale měli 

bychom  brát v potaz i osobnost jednotlivců, kdy každému vyhovuje jiný styl práce. 

Přesto z grafu vyplývá, že většina pracuje raději v týmu pedagogů než samostatně. 
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4. Máme utvořené týmy pedagogů z různých součástí celé školy, kteří se specifikují na   

určitou oblast vzdělávání (Hv, Tv a pod) . 

 

                                  

Zde se ukázalo kolik procent z oslovených škol a hlavně jejich vedoucích pracovníků dalo 

prostory a podmínky k vytvoření takových týmů z celku sloučených MŠ. 

 

V případě záporné odpovědi, neměli pedagogové odpovídat na otázky 5-8 

 

5. Tyto týmy mají svůj plán aktivit, do kterých se zapojují všechny součásti MŠ, 

které mají zájem. 

Odpověď na tuto otázku byla jednoznačně – ANO  

6. Výstupem těchto týmů jsou akce, kterých se zúčastní děti ze všech součástí 

(hudební – sborová vystoupení, výtvarný – společné výstavy, tělesný – sportovní 

klání, apod.). 

Opět stejná odpověď - ANO 

7. Hodnotím tyto aktivity kladně, je to možnost ukázat veřejnosti práci pedagogů 

v MŠ. 

Všichni pedagogové se shodli na jednoznačném – ANO. 

8. Členové jednotlivých týmů svou práci hodnotí společně, každý má možnost 

zasáhnout svými názory, nápady do dalšího působení týmu. 

I zde se shodli pedagogové ve svých odpovědí. Všichni odpověděli – ANO. 

Jak je vidět, na některých školách mají utvořené fungující týmy z řad pedagogů a tito 

pedagogové si uvědomují výhody těchto týmů. 
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Poslední část dotazníkového šetření pro pedagogy byla věnována motivaci. Tak jak jí vnímají 

oni, co je pro ně důležité pro to, aby se cítili dobře na svém pracovišti, aby měli dobrý pocit ze 

své práce a v neposlední řadě, aby chtěli svůj pracovní výkon zvyšovat. 

Otázka první: 

1. Povzbuzuje vás váš nadřízený často?                     

                       

otázka č.1

91%

9%

0%

0%

ANO

NE

NEVÍM

 

Vidíme  rozdíly v odpovědích. Skoro 10%  pedagogů udává, že je jejich nadřízení chválí málo, 

přitom je povzbuzování jednou z metod pozitivní motivace. 

2. Je pro vás motivací dobré pracovní zázemí (spolupráce na pracovišti, prostředí školy, 

možnost dalšího vzdělávání). 
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Je zřejmé, že pro většinu pedagogů je velmi zásadní dobré pracovní prostředí, spolupráce a 

vztahy na pracovišti a možnost dalšího vzdělávání. Celkově dobrá kultura školy určitě motivuje 

pedagogy velmi pozitivně k jejich práci. 

3. Je pro vás motivací účast v týmu vytvořeného z pedagogů ze všech součástí? 

 

                              

                            

otázka č. 3

86%

2%

12% 0%

ANO

NE

NEVÍM

 

Jak můžeme vidět z odpovědí na tuto otázku, velká část pedagogů vnímá účast v takovém týmu 

jako motivaci.  

4. Znáte kriteria pro hodnocení vašeho pracovního výkonu.  

 

                        

otázka č.4

74%

21%

5% 0%

ANO

NE

NEVÍM
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Velká většina pedagogů zná kriteria pro hodnocení svého pracovního výkonu, přesto jsou i 

pedagogové, kteří nevědí, podle čeho je jejich nadřízení hodnotí. 

 

      

5. Poslední otázka byla otevřená, zde měli  pedagogové stručně napsat, co je nejvíce 

motivuje v jejich práci. Jejich odpovědi jsem zaznamenala do několika bodů: 

• pochvala od nadřízeného, 

• kritika od nadřízeného, 

• finanční ohodnocení, 

• spokojené děti, 

• ocenění od rodičů, 

• dobrá spolupráce na pracovišti, 

• týmová spolupráce a setkání členů z týmu, výměna zkušeností a nápadů. 

 2.6.2 Vyhodnocení výsledků šetření – pedagogové  

Stejně jako u vedoucích pracovníků i u pedagogů jsem zjistila, že ví, co je tým a 

dokonce někde týmové spolupráce využívají, ale přesto pouze v některých školách. Sami 

pedagogové by tvorbu a účast takového týmů uvítali a dokonce by pro ně byla motivací k jejich 

práci, jak sami napsali, byla by to možnost výměny zkušeností a čerpání nových nápadů ke své 

náročné práci. 

Určitě by to měli vzít vedoucí pracovníci v potaz a vytvořit podmínky na svých školách 

k tvorbě takových týmů. Je jistě na zamyšlenou, zda by neměli vedoucí pracovníci ve svých 

školách udělat mezi svými pedagogy šetření a na základě výsledků těchto šetření takové týmy 

tvořit a podporovat v jejich činnosti, protože by to přineslo užitek na obou stranách. I na straně 

pedagogů, kteří by to brali jako další možnost seberealizace i na straně vedoucích pracovníků, 

pro které by to byl další pozitivní prvek pro motivaci pedagogů.  
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2.7 Vyhodnocení stanovených hypotéz – potvrzení nebo vyvrácení 

H1 – Ředitelky MŠ, jejich zástupkyně a i pedagogové ve sloučených MŠ si 

uvědomují výhody sloučení. Na základě šetření a vyhodnocení dotazníku se tato hypotéza 

potvrdila. Skutečně si uvědomují výhody sloučení několika MŠ pod jedno centrální vedení, kdy 

díky této centralizaci jim ubyly některé administrativní záležitosti a zároveň se  zástupkyně – 

vedoucí učitelky zbavily nejistoty v právní, personální a ekonomické legislativě. Mohou se více 

věnovat řízení pedagogického procesu a vedení lidí na své součásti a přitom si na setkáních 

středního managementu vyměňovat své zkušenosti a poznatky z tohoto řízení a vedení. Nejsou 

si konkurentkami , ale týmovými partnerkami, které mají stejný cíl.  

H2 – Ředitelky, jejich zástupkyně a pedagogové v těchto sloučených školách ví co 

je to tým. I tato hypotéza se potvrdila, ředitelky, jejich zástupkyně i pedagogové vědí, co je 

tým a týmová spolupráce 

H3 – Ve sloučených MŠ jsou fungující týmy pedagogů ze všech součásti, které 

pracují na určité aktivitě školy. Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně. Pouze 32% 

z oslovených škol má takové fungující  týmy.  

H4 – Ředitelka MŠ a její zástupkyně – vedoucí učitelky využívají jako motivaci 

pro podřízené zaměstnance týmové role v týmech složených z pedagogů ze všech součástí. 

Opět se tato hypotéza potvrdila pouze částečně u 32% oslovených. 

H5 – Pro pedagogy je účast v týmu vytvořeném z pedagogů ze všech  součástí  

motivací. Tato hypotéza se potvrdila, až 72% pedagogů potvrdilo, že účast v takovém týmu by 

byla a je pro ně motivací 
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2.8 Použitelnost práce v praxi 

Myslím si, že na základě šetření a výsledků šetření, by tato práce mohla posloužit nejen 

začínajícím, ale i stávajícím ředitelům sloučených MŠ  jako návod, jak efektivně motivovat 

pedagogické pracovníky k lepším výkonům pomocí tvorby a účasti v týmech složených 

z pedagogů ze všech součástí. Je více než patrné, že obvyklé způsoby motivace určitě pomáhají 

řídícím pracovníkům v jejich práci, přesto je potřeba inovace v tomto směru. Mohou tak využít 

potenciál svých pedagogů, kteří své zkušenosti a znalosti předají dál. I oni to budou pociťovat 

jako další způsob své seberealizace, vždyť podstatou práce každého pedagoga je předat své 

znalosti a zkušenosti dalším a to ať už dětem, žákům, kolegům, dospělým. Pomocí týmů tak 

uspokojí potřeby jedinců, kteří se nespokojí pouze určitou každodenní činností, ale přivítají 

možnost dalších kontaktů  s ostatními pedagogy. Možností výměny zkušeností a nápadů, 

tvorbou společných cílů k aktivitám jim blízkým.Výstupem takových týmu je prezentace 

veřejnosti, čímž si škola vytváří velmi dobrou imagine a v neposlední řadě i svou 

konkurenceschopnost.
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ZÁVĚREČNÉ VYJÁDŘENÍ 

Každý dnes už ví, že motivace je nedílnou součástí života nás všech. I malé dítě musí 

mít motivaci k učení, k tomu, aby se zapojilo do společné hry. Proto je velice důležité pro 

vedoucí pracovníky znát metody a způsoby motivace natolik, aby je dokázal využít v praxi při 

vedení svých podřízených. Určitě je nezbytné znát dobře své podřízené ne jen po pracovní 

stránce, ale i po té osobnostní, abychom správně využili techniky motivace, protože jak 

známo, co motivuje  jednoho  může  druhé  demotivovat. 

V dnešní době možností vzdělávání se nejeden vedoucí pracovník setkal z různými 

teoriemi motivace a je jen na něm, jak je použije, případně zkombinuje. Je velice důležité si 

při tom uvědomit, koho chceme motivovat a jak. Pokud toto dokážeme, máme určitě z části 

vyhráno.Určitě je rozdíl v motivaci mezi lidmi v ziskové organizaci, která vytváří hodnoty a 

produkty měřitelné poptávkou trhu, a v organizaci neziskové jakou jsou školy a školská 

zařízení.Jak správně namotivovat tyto zaměstnance? Firemní bonusy v podobě aut a 

mobilních telefonů asi tady nebudou možné, proto musíme přijít s něčím, čím uspokojíme 

jejich potřeby seberealizace, protože předpokládáme, že si toto povolání zvolili z tohoto 

důvodu. 

Proto jsem si i zvolila toto téma, nejen, že mám ráda práci s lidmi, ale chci, aby tito 

lidé pracovali rádi a s chutí. Snaha vytvořit jim příjemné prostředí pro jejich práci je 

samozřejmostí, ale jak jim dát ještě více pocit sounáležitosti a důležitosti? Protože i to je     

pro některé motorem jejich aktivní účasti na pracovním procesu, který je ve školství velmi 

důležitý. Jde přeci o vzdělávání a pokud pedagog tuto činnost bude dělat s nechutí, koho se 

mu podaří vzdělávat? Děti jsou více než citlivé a empatické pokud jde o dospělé osoby, které 

jim chtějí něco sdělit nebo je něco naučit. Nejsou-li tito dospělí sami přesvědčeni o významu 

své práce, rychle se to v jejich činnosti odrazí. 

A tak díky studiu na vysoké škole jsem se dozvěděla další možnosti k motivaci 

pracovníků a nejen to i využitelnosti tvorby týmů a týmových rolí jako jeden z prvků pozitivní 

motivace. 

Ve své praxi jsem se už z touto tvorbou týmů setkala a viděla nadšení a elán členů 

takovýchto týmů zaměřených na určitou vzdělávací činnost. Vidět jejich radost a hrdost 

z dosažených cílů, ale i pozitivní odezvy ze stran širokého okolí, to je to, co mě nadchlo 
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nejvíce. Výsledky jejich práce jsou nepřehlédnutelné a v dnešní době určitě i nepostradatelné 

pro zdravý vývoj dětí. Tito pedagogové věnují rádi svůj čas těmto aktivitám a s chutí 

předávají své poznatky dál. Jsem přesvědčena, že by bylo dobré tvorbu takovýchto týmů ve 

sloučených MŠ podporovat všemi možnými  a dostupnými prostředky. Pochvalou, prostorem 

i časem by neměla šetřit žádná ředitelka, která takové týmy bude ve své organizaci mít. 

Kam jinam se budou vracet děti, než tam, kde se cítily dobře a bezpečně, kde vnímaly, 

že jejich pedagogové se jim věnují s láskou, protože to co dělají, dělají rádi. 
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PŘÍLOHY  :  

Pilotní výzkum – vedoucí pracovníci – dotazníky pak byly zjednodušeny a upraveny 

DOTAZNÍK 
K připravované bakalářské práci 

Téma : „Účinná motivace jako nástroj pro zvyšování pracovního výkonu pedagoga – 
týmová práce ve sloučených MŠ.“ 

 
 
Cílem dotazníkového šetření je ověřit  a doložit praktičnost sloučení více MŠ pod jedno 
vedení, vzájemnou spolupráci mezi těmito MŠ a větší možnosti motivačních prvků pro 
ředitelé těchto škol. 
 
 
Postup při vyplňování dotazníku: 

• odpovídejte pravdivě a otevřeně 
• k jednotlivým otázkám zaškrtněte vždy jednu z možností (X) 
• u otevřených otázek odpovídejte tak ,jak to vnímáte vy 

 
 
 
 Charakteristika respondenta ano ne  

1. Jsem ředitelka sloučených MŠ    

2. Jsem vedoucí učitelka(zástupkyně ředitelky) na součásti MŠ    

3. Ve vedoucí funkci sloučených MŠ jsem  0-5 let    

4. Ve vedoucí funkci sloučených MŠ jsem  6-10 let    

5. Má pedagogická praxe je 0-10 let    

6. Má pedagogická praxe je 11-20 let    

11. Má pedagogická praxe je více jak 20 let    
 
  
 
 Charakteristika MŠ ano ne  

1. MŠ vznikla sloučením 2 – 4 MŠ    

2. MŠ vznikla sloučením 5 – 7 MŠ    

3. MŠ vznikla sloučením 8 – 10 MŠ    

4. MŠ vznikla sloučením 11 – 13MŠ    

5. MŠ vznikla sloučením 14 a více MŠ    
 
 
 
 Charakteristika odloučeného pracoviště ano ne  

1. Naše pracoviště má 2 - 3 třídy    

2. Naše pracoviště má 4 – 6 tříd    

3. Naše pracoviště má  7 a více tříd    
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4. Naše pracoviště má 1-5  zaměstnanců    

5. Naše pracoviště má 6-9 zaměstnanců    

6. Naše pracoviště má 10 – 13 zaměstnanců    

7. Naše pracoviště má  14 – 17 zaměstnanců    

8. Naše pracoviště má 18 a více zaměstnanců    
 
 
 Praktičnost sloučení MŠ pod jedno vedení ano ne  nevím 

1. Vím, co mi přineslo za výhody sloučení MŠ pod jedno 
vedení. 

   

2. Pokud jsem na předchozí otázku odpověděla ano, zde stručně vypište jaké : 
 
 

 Teambuilding – týmová spolupráce: ano ne nevím 

 Vím, co je týmová spolupráce    

1. Máme pravidelná setkání středního 
managementu(zástupkyně ředitelky – vedoucí učitelky) 
z jednotlivých součástí, kde předáváme  informace ředitelce 
školy a zároveň si vyměňujeme zkušenosti z vedení na 
jednotlivých součástech 

   

2. Pořádáme pravidelná setkání zástupců z řad pedagogů ze 
všech pracovišť, kde spolupracujeme a předáváme si své 
pedagogické zkušenosti 

   

3. V případě dlouhodobé nepřítomnosti pedagoga si 
vypomáháme „půjčením“ z jiných součástí a šetříme tak 
prostředky na platy 

   

4. V případě dlouhodobé nepřítomnosti provozního 
zaměstnance si vypomáháme „vypůjčením“ z jiných součástí 
a šetříme tak prostředky na platy 

   

5. V době zápisu dětí do MŠ máme vypracovaný systém, kdy 
víme, na které součásti je ještě volné místo a rodiče , pokud 
my máme plno, tam ihned odesíláme. 

   

6. Vyjíždíme do škol v přírodě a vzájemně si vypomáháme tím, 
že jedou děti z více součástí a tím ušetříme náklady pro 
rodiče na dopravu i ubytování. 

   

7. V době letních prázdnin jsou otevřené jen některé součásti 
v rámci šetření nákladů na provoz. 

   

8. Na těchto součástech jsou děti z okolních součástí 
pracujících rodičů a pedagogové a i děti mají možnost 
poznat jiné prostředí a seznámit se s jinými vrstevníky i 
dospělými. 

   

9. Na těchto součástech pracují v této době i zaměstnanci 
z uzavřených součástí podle předem domluveného rozpisu 
tak, aby si všichni mohli co nejvíce čerpat dovolenou. 

   

10. Při rozhodování o důležitých investicích do objektů 
jednotlivých součásti přihlíží ředitelka MŠ  i k požadavkům 
jednotlivých vedoucích učitelek(zástupkyň ředitelek), které ji 
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pravidelně informuji o stavu na jednotlivých součástech. 

 Využití týmových rolí při motivaci pedagogů: ano ne nevím 

1. Máme utvořené týmy zástupců z řad  pedagogů ze všech 
součástí, kteří se věnují určitým aktivitám (např. tělesné 
výchově, hudební výchově aj.) 

   

2. Vytváříme týmové role v komplexu všech součástí (tzv. 
vedoucí týmů) a tím motivujeme zaměstnance k vyššímu 
výkonu 

   

3. Tito vedoucí týmů mají delegované úkoly a větší pravomoce 
při organizování konkrétních aktivit všech sloučených MŠ 
( soutěže, vystoupení aj.) , za což jsou následně odměněny. 

   

4. Týmy svou práci hodnotí společně – každý má možnost 
zasáhnout svými názory, nápady do dalšího působení 

   

5. Výstupem těchto týmů jsou různé aktivity pro děti i jejich 
rodiče a následně jsou pak členové týmů ohodnoceni 

   

6. Znám své podřízené a jejich práci    

7. Využíváme znalosti pedagogů z různých součástí 
k proškolení ostatních pedagogů 

   

8. Dávám pedagogům dostatek prostoru k jejich kreativitě    

9. Dávám pedagogům dostatek prostoru pro práci v týmu    

10. Máme vytvořený fungující tým na naší součásti, kde je každý 
součástí tohoto týmu (otázka pro vedoucí součásti) 

   

11. Společně s tímto týmem hledáme cesty k naplnění našich 
cílů ( součásti školy, ale i školy jako celku) 

   

12. Při oceňování pracovníků jednotlivých součástí dá ředitelka 
prostor svým zástupkyním (vedoucím učitelkám) a přihlédne 
k jejich návrhu 

   

13. Scházím se pravidelně se svými pedagogy a oceňuji jejich 
práci pochvalou, povzbuzením 

   

14. Zajímám se o problémy mých podřízených    

15. Snažím se svým podřízeným vytvořit kvalitní podmínky 
k práci v rámci možností – vybavenost školy 

   

16. U jednotlivých pedagogů vím, jakou metodu pro lepší výkon 
mám použit (metoda cukru a biče) 

   

17. Jakou metodu motivace používáte:    
Napište jednou větou 
 
 

 
Velice si vážím Vašeho času, který věnujete vyplnění dotazníku a předem děkuji . 
                                                                                                                Jana Pézrová 
                                                                                                              MŠ ZAHRÁDKA  
                                                                                                                  Chomutov 
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Pilotní výzkum – pedagogové- dotazníky pak byly zjednodušeny a upraveny 

DOTAZNÍK 
K připravované bakalářské práci 

Téma : „Účinná motivace jako nástroj pro zvyšování pracovního výkonu pedagoga – 
týmová práce ve sloučených MŠ.“ 

 
Cílem dotazníkového šetření je ověřit  a doložit praktičnost sloučení více MŠ pod jedno 
vedení, vzájemnou spolupráci mezi těmito MŠ a větší možnosti motivačních prvků pro 
ředitelé těchto škol. 
 
Postup při vyplňování dotazníku: 

• odpovídejte pravdivě a otevřeně 
• k jednotlivým otázkám zaškrtněte vždy jednu z možností (X) 
• u otevřených otázek odpovídejte tak, jak to vnímáte vy 

 
 
 Charakteristika respondenta ano ne  

1. Jsem pedagog ve sloučených MŠ    

2. Má pedagogická praxe je 0-5 let    

3. Má pedagogická praxe je 5-10 let    

4. Má pedagogická praxe je 10-20 let    

5. Má pedagogická praxe je 20 a více let    
 
 
 
 Charakteristika MŠ ano ne  

1. MŠ vznikla sloučením 2 – 4  MŠ    

2. MŠ vznikla sloučením 5 – 7  MŠ    

3. MŠ vznikla sloučením 8 – 10 MŠ    

4. MŠ vznikla sloučením 11 – 13 MŠ    

5. MŠ vznikla sloučením 14 a více MŠ    
 
 
 
 Charakteristika odloučeného pracoviště ano ne  

1. Naše pracoviště má 2 - 3 třídy    

2. Naše pracoviště má 4 – 6 tříd    

3. Naše pracoviště má  7 a více tříd    

4. Naše pracoviště má 1-5  zaměstnanců    

5. Naše pracoviště má 6-9 zaměstnanců    

6. Naše pracoviště má 10 – 13 zaměstnanců    

7. Naše pracoviště má  14 – 17 zaměstnanců    

8. Naše pracoviště má 18 a více zaměstnanců    
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 Cíle školy – v případě záporné odpovědi u otázky č.3 

otázku s číslem 4 a 5 nevyplňujte 
ano ne  nevím 

1. Vím jaké cíle má naše škola    

2. Vím jaké cíle má naše součást školy    

3. Na těchto cílech (součásti školy) jsme spolupracovali všichni 
zaměstnanci školy 

   

4. Pravidelně hodnotíme všichni zaměstnanci součásti cesty 
(metody, formy práce ) k dosažení těchto cílů (vaší součást) 

   

5. Na těchto hodnoceních má každý prostor  k vyjádření a 
návrhu v případě změny cesty k dosažení cílů součásti školy 

   

 Kultura školy :    

1.  Mám důvěru ve vedení školy – ředitelka školy     

2. Mám důvěru ve vedení naší součásti školy(vedoucí učitelka 
– zástupkyně ředitelky) 

   

3. Má spolupráce s ostatními zaměstnanci naší součásti je 
velmi dobrá 

   

4. Vybavenost naší školy pro mou práci je velmi dobrá    

5. Vím jaké výhody mi přineslo sloučení více škol pod jedno 
vedení 

   

6. Při koncepčních poradách jsou vedením součásti školy 
respektovány názory ostatních 

   

7. Rodiče se zajímají o dění v naší součásti školy    

8. Rodiče dobře spolupracují s naší součástí školy    

9. Myslím si, že by k lepší kultuře naší školy přispělo: 
(zde prosím napište jednou větou svůj názor) 
 
 
Zlepšení finančních podmínek – mzdových i provozních ! 
 
 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): ano ne nevím 

1. Je pro mě důležité mít příležitost k rozvoji svých profesních 
znalostí formou školení, seminářů, dalšího vzdělávání 

   

2. V rámci  DVPP mám možnost si sama zvolit z nabídky, co mě 
zajímá 

   

3. V našem komplexu několika součástí MŠ využíváme i 
vzdělávání – školení od pedagogů z jiných součástí 

   

4. Pravidelně se setkáváme s pedagogy z jiných součástí naší 
školy, kde si vyměňujeme své zkušenosti a nápady ze své 
praxe  

   

5. Co mi chybí k dalšímu profesnímu růstu: 
(Prosím, napište jednou větou)  
 
 

 Teambuilding - budování týmové spolupráce: ano ne nevím 

1. Vím, co to je týmová spolupráce    
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2. Na naší součásti máme dobré podmínky pro týmovou 
spolupráci 

   

3. Pracuji ráda v týmu    

4. Každý v našem týmu má svou důležitou roli (vaše součást)    

5. Máme utvořené týmy pedagogů z různých součástí celé 
školy, kteří se specifikují na určitou oblast vzdělávání  
(v případě záporné odpovědi, na otázky 6 – 9 
neodpovídejte) 

   

6. Tyto týmy mají svůj plán aktivit, do kterých zapojují všechny 
součásti MŠ, které mají zájem 

   

7. Výstupem těchto týmů jsou akce , kterých se zúčastní děti 
ze všech součástí (hudební – sborová vystoupení, výtvarný – 
společné výstavy, tělesný – sportovní aktivity, apod.)  

   

8. Hodnotím tyto aktivity kladně, je to možnost ukázat 
veřejnosti práci pedagogů v MŠ 

   

9. Týmy svou práci hodnotí společně – každý má možnost 
zasáhnout svými názory, nápady do dalšího působení 

   

 Motivace : ano ne nevím 

1. Pochvala od nadřízené osoby je pro mě důležitá    

2. Povzbuzuje vás vaše nadřízená často    

3. Myslíte si, že zná vaše nadřízená dobře vaší práci    

4. Je pro vás motivací dobré pracovní zázemí – spolupráce, 
prostředí školy, možnost dalšího vzdělávání 

   

5. Je pro vás motivací účast v týmu všech součástí vaší školy    

6. Umí ocenit vaše nadřízená tuto účast v týmu    

7. Máte dostatek prostoru pro práci v takovém týmu    

8. Znáte kriteria pro hodnocení vašeho pracovního výkonu    

9. Máte dostatek prostoru ke své kreativitě    
 
Velice si vážím vašeho času, který věnujete vyplnění dotazníku  a předem děkuji. 
                                                                                            Jana Pézrová 
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1 ) dotazník pro vedoucí pracovníky 

DOTAZNÍK 
K připravované bakalářské práci 

Téma : „Účinná motivace jako nástroj pro zvyšování pracovního výkonu pedagoga – 
týmová práce ve sloučených MŠ.“ 

 
 
Cílem dotazníkového šetření je ověřit  a doložit praktičnost sloučení více MŠ pod jedno 
vedení, vzájemnou spolupráci mezi těmito MŠ a větší možnosti motivačních prvků pro 
ředitelé těchto škol. 
 
 
Postup při vyplňování dotazníku: 

• odpovídejte pravdivě a otevřeně 
• k jednotlivým otázkám zaškrtněte vždy jednu z možností (X) 
• u otevřených otázek odpovídejte tak ,jak to vnímáte vy 

 
 
 
 Charakteristika respondenta ano ne  

1. Jsem ředitelka sloučených MŠ    

2. Jsem vedoucí učitelka(zástupkyně ředitelky) na součásti MŠ    

3. Ve vedoucí funkci sloučených MŠ jsem  0-5 let    

4. Ve vedoucí funkci sloučených MŠ jsem  6-10 let    

5. Má pedagogická praxe je 0-10 let    

6. Má pedagogická praxe je 11-20 let    

11. Má pedagogická praxe je více jak 20 let    
 
 
 
 Charakteristika MŠ ano ne  

1. MŠ vznikla sloučením 2 – 4 MŠ    

2. MŠ vznikla sloučením 5 – 7 MŠ    

3. MŠ vznikla sloučením 8 – 10 MŠ    

4. MŠ vznikla sloučením 11 – 13MŠ    

5. MŠ vznikla sloučením 14 a více MŠ    
 
 
 
 Charakteristika odloučeného pracoviště ano ne  

1. Naše pracoviště má 2 - 3 třídy    

2. Naše pracoviště má 4 – 6 tříd    

3. Naše pracoviště má  7 a více tříd    
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 Praktičnost sloučení MŠ pod jedno vedení ano ne  nevím 

1. Vím, co mi přineslo za výhody sloučení MŠ pod jedno 
vedení. 

   

2. Pokud jsem na předchozí otázku odpověděla ano, zde stručně vypište jaké : 
 
 

 Teambuilding – týmová spolupráce: ano ne nevím 

1. Vím, co je týmová spolupráce    

2. Máme pravidelná setkání středního 
managementu(zástupkyně ředitelky – vedoucí učitelky) 
z jednotlivých součástí, kde předáváme  informace ředitelce 
školy a zároveň si vyměňujeme zkušenosti z vedení na 
jednotlivých součástech 

   

3. Pořádáme pravidelná setkání zástupců z řad pedagogů ze 
všech pracovišť, kde spolupracujeme a předáváme si své 
pedagogické zkušenosti 

   

4. V případě dlouhodobé nepřítomnosti pedagoga si 
vypomáháme „půjčením“ z jiných součástí a šetříme tak 
prostředky na platy 

   

5. V případě dlouhodobé nepřítomnosti provozního 
zaměstnance si vypomáháme „vypůjčením“ z jiných součástí 
a šetříme tak prostředky na platy 

   

6. V době zápisu dětí do MŠ máme vypracovaný systém, kdy 
víme, na které součásti je ještě volné místo a rodiče , pokud 
my máme plno, tam ihned odesíláme. 

   

7. V době letních prázdnin jsou otevřené jen některé součásti 
v rámci šetření nákladů na provoz. 

   

8. Na těchto součástech jsou děti z okolních součástí 
pracujících rodičů a pedagogové a i děti mají možnost 
poznat jiné prostředí a seznámit se s jinými vrstevníky i 
dospělými. 

   

9. Při rozhodování o důležitých investicích do objektů 
jednotlivých součásti přihlíží ředitelka MŠ  i k požadavkům 
jednotlivých vedoucích učitelek(zástupkyň ředitelek), které ji 
pravidelně informuji o stavu na jednotlivých součástech. 

   

 Využití týmových rolí při motivaci pedagogů:    

1. Máme utvořené týmy zástupců z řad  pedagogů ze všech 
součástí, kteří se věnují určitým aktivitám (např. tělesné 
výchově, hudební výchově aj.) 

   

2. Vytváříme týmové role v komplexu všech součástí (tzv. 
vedoucí týmů) a tím motivujeme zaměstnance k vyššímu 
výkonu 

   

3. Tito vedoucí týmů mají delegované úkoly a větší pravomoce 
při organizování konkrétních aktivit všech sloučených MŠ 
( soutěže, vystoupení aj.) , za což jsou následně odměněny. 

   

4. Týmy svou práci hodnotí společně – každý má možnost    
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zasáhnout svými názory, nápady do dalšího působení 

5. Výstupem těchto týmů jsou různé aktivity pro děti i jejich 
rodiče a následně jsou pak členové týmů ohodnoceni 

   

6. Znám své podřízené a jejich práci    

7. Využíváme znalosti pedagogů z různých součástí 
k proškolení ostatních pedagogů 

   

8. Máme vytvořený fungující tým na naší součásti, kde je každý 
součástí tohoto týmu (otázka pro vedoucí součásti) 

   

9. Dávám pedagogům dostatek prostoru pro práci v týmu    

10. Snažím se svým podřízeným vytvořit kvalitní podmínky 
k práci v rámci možností – vybavenost školy 

   

14. Zajímám se o problémy mých podřízených    

15. Snažím se svým podřízeným vytvořit kvalitní podmínky 
k práci v rámci možností – vybavenost školy 

   

16.  Vím, jakou metodu motivace mám použít u jednotlivých 
pedagogů pro zvýšení jejich pracovního výkonu  

   

17. Jakou metodu motivace používáte: 
 
 

 

2 ) dotazník pro pedagogy 

 

DOTAZNÍK 
K připravované bakalářské práci 

Téma : „Účinná motivace jako nástroj pro zvyšování pracovního výkonu pedagoga – 
týmová práce ve sloučených MŠ.“ 

 
Cílem dotazníkového šetření je ověřit  a doložit praktičnost sloučení více MŠ pod jedno 
vedení, vzájemnou spolupráci mezi těmito MŠ a větší možnosti motivačních prvků pro 
ředitelé těchto škol. 
 
Postup při vyplňování dotazníku: 

• odpovídejte pravdivě a otevřeně 
• k jednotlivým otázkám zaškrtněte vždy jednu z možností (X) 
• u otevřených otázek odpovídejte tak, jak to vnímáte vy 

 
 
 Charakteristika respondenta ano ne  

1. Jsem pedagog ve sloučených MŠ    

2. Má pedagogická praxe je 0-5 let    

3. Má pedagogická praxe je 5-10 let    

4. Má pedagogická praxe je 10-20 let    

5. Má pedagogická praxe je 20 a více let    
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 Charakteristika MŠ ano ne  

1. MŠ vznikla sloučením 2 – 4  MŠ    

2. MŠ vznikla sloučením 5 – 7  MŠ    

3. MŠ vznikla sloučením 8 – 10 MŠ    

4. MŠ vznikla sloučením 11 – 13 MŠ    

5. MŠ vznikla sloučením 14 a více MŠ    
 
 Cíle školy – v případě záporné odpovědi u otázky č.3 

otázku s číslem 4 a 5 nevyplňujte 
ano ne  nevím 

1. Vím jaké cíle má naše škola    

2. Vím jaké cíle má naše součást školy    

3. Na těchto cílech (součásti školy) jsme spolupracovali všichni 
zaměstnanci školy 

   

4. Pravidelně hodnotíme všichni zaměstnanci součásti cesty 
(metody, formy práce ) k dosažení těchto cílů (vaší součást) 

   

5. Na těchto hodnoceních má každý prostor  k vyjádření a 
návrhu v případě změny cesty k dosažení cílů součásti školy 

   

 Teambuilding - budování týmové spolupráce: ano ne nevím 

1. Vím, co to je týmová spolupráce    

2. Na naší součásti máme dobré podmínky pro týmovou 
spolupráci 

   

3. Pracuji ráda v týmu    

4. Máme utvořené týmy pedagogů z různých součástí celé 
školy, kteří se specifikují na určitou oblast vzdělávání  
(v případě záporné odpovědi, na otázky 6 – 9 
neodpovídejte) 

   

6. Tyto týmy mají svůj plán aktivit, do kterých zapojují všechny 
součásti MŠ, které mají zájem 

   

7. Výstupem těchto týmů jsou akce , kterých se zúčastní děti 
ze všech součástí (hudební – sborová vystoupení, výtvarný – 
společné výstavy, tělesný – sportovní aktivity, apod.)  

   

8. Hodnotím tyto aktivity kladně, je to možnost ukázat 
veřejnosti práci pedagogů v MŠ 

   

9. Členové jednotlivých týmů svou práci hodnotí společně – 
každý má možnost zasáhnout  svými názory nápady do 
dalšího působení týmu 

   

 Motivace : ano ne nevím 

1. Povzbuzuje vás vaše nadřízená často    

2. Je pro vás motivací dobré pracovní zázemí – spolupráce, 
prostředí školy, možnost dalšího vzdělávání 

   

3. Je pro vás motivací účast v týmu všech součástí vaší školy    

4. Znáte kriteria pro hodnocení vašeho pracovního výkonu    

5. Co vás ve vaší práci nejvíce pozitivně motivuje – napište 
jednou větou 
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