
1 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Průvodní dopis 

Vážená pani ředitelko, 
Jmenuji se Eva Vodrážková a v současné době studuji PgF  UK obor Školský management. 
Ve funkci ředitelky mateřské školy jsem tři roky a vidím jako velmi důležité ve vedení lidí 
dokázat zvolit vhodnou motivaci.  
Vzhledem k omezeným finančním  možnostem ve školství jsem si zvolila jako téma mé 
bakalářské práce „Nefinanční motivace pedagogických pracovníků v mateřské škole“.  
Cílem je zjistit nejvíce využívané formy nefinanční motivace a které z nich jsou považovány  
za nejefektivnější. 
Tímto Vás moc prosím o vyplnění dotazníku, který by neměl zabrat více než 7 minut. 
Dále se na Vás obracím s prosbou o předání dotazníku, který dojde za tímto o jeho předání 
alespoň 1 pedagogovi ve Vaší MŠ. Dotazník pro pedagogy je stejný, jen zadání otázek  
je uzpůsobeno.  
Celé dotazníkové šetření je anonymní a pokud budete mít zájem o celkové výsledky výzkumu, 
prosím kontaktujte mne. 
Děkuji za  spolupráci a Váš čas. 
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Příloha č. 2 Dotazník předvýzkum 

Jmenuji se Eva Vodrážková, studuji PgF UK obor Školský 
management.  

Téma mé bakalářské práce je „Nefinanční motivace pedagogických pracovníků 
v mateřské škole“. Cílem je zjistit nejvíce využívané formy nefinanční motivace a které 
z nich jsou považovány za nejefektivnější. 

Prosím o vyplnění dotazníku, nezabere více než 7 minut.   

Moc děkuji za spolupráci a v případě Vašeho zájmu o výsledky šetření mne kontaktujte. 
Prosím označte správnou odpověď křížkem – x    

     

1)      

     

Muž       

Žena       
     

2) Do které věkové skupiny patříte?     

     

Do 30 let        

31 – 40let       

41 – 50 let       

51 – 60 let       

Nad 60let        
     

3) Kolik let jste již ve funkci ředitele/ředitelky ?    

     

Do 2 let       

3 – 5 let       

6 – 10 let       

11 – 15 let       

Nad 15 let       

     

4) Jaká je velikost vaší MŠ?     

     

Méně než 100 zapsaných dětí       

100  a více zapsaných dětí        

     

5) Využíváte nefinanční motivaci pedagogických pracovníků?   
     

ano      

ne      
     

6) Jaký význam přikládáte nefinanční motivaci? (prosím vyberte možnost 1 – 4) 
1- nejméně významné    4 – nejvíce významné    
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7) Znáte motivační faktory u svých zaměstnanců? (prosím vyberte možnost 1 – 4) 
1- rozhodně ne    4– rozhodně ano     

     
      
     

8) Jakou formu nefinanční motivace nejvíce využíváte ve své praxi? (prosím vyberte možnost 1 – 4) 
1 nejméně významné    4 – nejvíce 

významné     
     
motivace 1 2 3 4 
Zaměstnanecké výhody         
Dobré pracovní prostředí         
Příjemná prac. atmosféra, přátelské vztahy         
Jistota zaměstnání         
Pružná pracovní doba         
Možnost dalšího vzdělávání         
Možnost seberealizace         
Uznání za dobře odvedenou práci         
Přidělování samostatných úkolů (delegování)         
Hodnocení vykonané práce (zpětná vazba)         
Kritika práce         
Kvalitní pomůcky         
Přístup k moderním technologiím         
Vzájemné pochopení, vstřícnost         
Týmová práce         
Zajímavost práce         
Jiná? (doplňte) :         
     

9) Jaká forma nefinanční motivace vám připadá nejefektivnější?   
1- nikdy  nevyužívám    4 – nejvíce 

využívám     

     
motivace 1 2 3 4 
Zaměstnanecké výhody         
Dobré pracovní prostředí         
Příjemná prac. Atmosféra, přátelské vztahy         
Jistota zaměstnání         
Pružná pracovní doba         
Možnost dalšího vzdělávání         
Možnost seberealizace         
Uznání za dobře odvedenou práci         
Přidělování samostatných úkolů (delegování)         
Hodnocení vykonané práce (zpětná vazba)         
Kritika práce         
Kvalitní pomůcky         
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Přístup k moderním technologiím         
Vzájemné pochopení, vstřícnost         
Týmová práce         
Zajímavost práce         
Jiná? (doplňte) :         

     

10) Jaké zaměstnanecké výhody využíváte na vaší MŠ    
1- nikdy  nevyužívám    4 – nejvíce 

využívám     

     
Zaměstnanecké výhody 1 2 3 4 
Příspěvek na stravování         
Příspěvek na očkování         
Příspěvek na penzijní připojištění         
Vitamínové balíčky         
Dárkové poukázky         
Dary odchod do důchodu a jubilea         
Příspěvek na kulturu a sport         
Půjčky         
Příspěvek na dovolenou         
Jiná? (doplňte) :         

     

Děkuji     
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Příloha č. 3 Dotazník ředitelé 

Nefinan ční motivace pedagogických pracovník ů v mate řské škole 
Jmenuji se Eva Vodrážková, studuji PgF UK obor Školský management. Téma mé bakalářské práce je 
„Nefinanční motivace pedagogických pracovníků v mateřské škole“. Cílem je zjistit nejvíce využívané formy 
nefinanční motivace a které z nich jsou považovány za nejefektivnější. Prosím o vyplnění dotazníku, nezabere 
více než 7 minut. Moc děkuji za spolupráci a v případě Vašeho zájmu o výsledky šetření mne kontaktujte.  

 
*Povinné pole 
 

1) Prosím vyberte. * 
Muž

 
 
2) Do které věkové skupiny patříte? *  

• Do 30 let 

• 31 - 40 let 

• 41 - 50 let 

• 51 - 60 let 

• Nad 60 let 
 
3) Kolik let jste již ve funkci ředitele/ředitelky ? *  

• Do 2 let 

• 3 - 5 let 

• 6 - 10 let 

• 11 - 15 let 

• Nad 15 let 
 
4) Jaká je velikost vaší MŠ? *  

• Méně než 100 zapsaných dětí 

• 100 a více zapsaných dětí  
 
5) Využíváte nefinanční motivaci pedagogických pracovníků? *  

• ano 

• ne 
 
6) Jaký význam přikládáte nefinanční motivaci? (prosím vyberte možnost 1 – 4) * 1- nejméně významné,2 - 
spíše nevýznamné,3 - spíše významné,4 – nejvíce významné  
 1 2 3 4  

 
    

 

 
7) Znáte motivační faktory u svých zaměstnanců? (prosím vyberte možnost 1 – 4) * 1- rozhodně ne, 2 - spíše 
ne, 3 - spíše ano, 4 - rozhodně ano  
 1 2 3 4  

 
    

 

 
8) Jakou formu nefinanční motivace nejvíce využíváte ve své praxi? (prosím vyberte možnost 1 – 4) *  

  nikdy nevyužívám spíše nevyužívám spíše využívám nejvíce využívám  
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  nikdy nevyužívám spíše nevyužívám spíše využívám nejvíce využívám  

Jistota zaměstnání  
    

 

Možnost spolurozhodovat o vybavení 
třídy  

    
 

Příjemná prac. atmosféra, přátelské 
vztahy  

    
 

Pružná pracovní doba  
    

 

Možnost seberealizace  
    

 

Možnost dalšího vzdělávání  
    

 

Uznání za dobře odvedenou práci  
    

 

Veřejné uznání za dobře odvedenou 
práci  

    
 

Přidělování samostatných úkolů 
(delegování)  

    
 

Hodnocení vykonané práce (zpětná 
vazba)  

    
 

Kritika práce  
    

 

Kvalitní pomůcky  
    

 

Přístup k moderním technologiím  
    

 

Vzájemné pochopení, vstřícnost  
    

 

Týmová práce  
    

 

Volnost při výběru 
výchovněvzdělávacích metod   

    
 

 
9) Jaká forma nefinanční motivace vám připadá nejefektivnější? *  

  nejméně efektivní spíše neefektivní spíše efektivní nejvíce efektivní  

Jistota zaměstnání  
    

 

Možnost spolurozhodovat o vybavení 
třídy  

    
 

Příjemná prac. atmosféra, přátelské 
vztahy  

    
 

Pružná pracovní doba  
    

 

Možnost seberealizace  
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  nejméně efektivní spíše neefektivní spíše efektivní nejvíce efektivní  

Možnost dalšího vzdělávání  
    

 

Uznání za dobře odvedenou práci  
    

 

Veřejné uznání za dobře odvedenou 
práci  

    
 

Přidělování samostatných úkolů 
(delegování)  

    
 

Hodnocení vykonané práce (zpětná 
vazba)  

    
 

Kritika práce  
    

 

Kvalitní pomůcky  
    

 

Přístup k moderním technologiím  
    

 

Vzájemné pochopení, vstřícnost  
    

 

Týmová práce  
    

 

Volnost při výběru 
výchovněvzdělávacích metod   

    
 

 
Děkuji 
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Příloha č. 4 Dotazník pedagogičtí pracovníci 

Nefinan ční motivace pedagogických pracovník ů 
v mate řské škole 
Jmenuji se Eva Vodrážková, studuji PgF UK obor Školský management. Téma mé bakalářské práce je 
„Nefinanční motivace pedagogických pracovníků v mateřské škole“. Cílem je zjistit nejvíce využívané formy 
nefinanční motivace a které z nich jsou považovány za nejefektivnější. Prosím o vyplnění dotazníku, nezabere 
více než 7 minut. Moc děkuji za spolupráci a v případě Vašeho zájmu o výsledky šetření mne kontaktujte.  

 
*Povinné pole 
 

1) Prosím vyberte. * 
Muž

 
 
2) Do které věkové skupiny patříte? *  

• Do 30 let 

• 31 - 40 let 

• 41 - 50 let 

• 51 - 60 let 

• Nad 60 let 
 
3) Jak je dlouhá vaše pedagogická praxe? *  

• Do 2 let 

• 3 - 5 let 

• 6 - 10 let 

• 11 - 15 let 

• Nad 15 let 
 
4) Jaká je velikost vaší MŠ? *  

• Méně než 100 zapsaných dětí 

• 100 a více zapsaných dětí  
 
5) Využívá ředitelka vaší MŠ nefinanční motivaci pedagogických pracovníků? *  

• ano 

• ne 
 
6) Jaký význam přikládáte nefinanční motivaci? (prosím vyberte možnost 1 – 4) * 1- nejméně významné,2 - 
spíše nevýznamné,3 - spíše významné,4 – nejvíce významné  
 1 2 3 4  

 
    

 

 
7) Myslíte, že zná ředitelka motivační faktory u svých zaměstnanců? (prosím vyberte možnost 1 – 4) * 1- 
rozhodně ne, 2 - spíše ne, 3 - spíše ano, 4 - rozhodně ano  
 1 2 3 4  

 
    

 

 
 
8) Jakou formu nefinanční motivace vedení nejvíce využívá? (prosím vyberte možnost 1 – 4) *  
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  nikdy nevyužívá spíše nevyužívá spíše využívá nejvíce využívá  

Jistota zaměstnání  
    

 

Možnost spolurozhodovat o vybavení 
třídy  

    
 

Příjemná prac. atmosféra, přátelské 
vztahy  

    
 

Pružná pracovní doba  
    

 

Možnost seberealizace  
    

 

Možnost dalšího vzdělávání  
    

 

Uznání za dobře odvedenou práci  
    

 

Veřejné uznání za dobře odvedenou 
práci  

    
 

Přidělování samostatných úkolů 
(delegování)  

    
 

Hodnocení vykonané práce (zpětná 
vazba)  

    
 

Kritika práce  
    

 

Kvalitní pomůcky  
    

 

Přístup k moderním technologiím  
    

 

Vzájemné pochopení, vstřícnost  
    

 

Týmová práce  
    

 

Volnost při výběru 
výchovněvzdělávacích metod   

    
 

 
9) Jaká forma nefinanční motivace je pro vás osobně nejefektivnější? *  

  nejméně efektivní spíše neefektivní spíše efektivní nejvíce efektivní  

Jistota zaměstnání  
    

 

Možnost spolurozhodovat o vybavení 
třídy  

    
 

Příjemná prac. atmosféra, přátelské 
vztahy  

    
 

Pružná pracovní doba  
    

 

Možnost seberealizace  
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  nejméně efektivní spíše neefektivní spíše efektivní nejvíce efektivní  

Možnost dalšího vzdělávání  
    

 

Uznání za dobře odvedenou práci  
    

 

Veřejné uznání za dobře odvedenou 
práci  

    
 

Přidělování samostatných úkolů 
(delegování)  

    
 

Hodnocení vykonané práce (zpětná 
vazba)  

    
 

Kritika práce  
    

 

Kvalitní pomůcky  
    

 

Přístup k moderním technologiím  
    

 

Vzájemné pochopení, vstřícnost  
    

 

Týmová práce  
    

 

Volnost při výběru 
výchovněvzdělávacích metod   

    
 

 
Děkuji 
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Příloha č. 5 

Kvalitativní výzkum – přepis nahraného rozhovoru 

1. Ředitelka – MŠ 220 zapsaných dětí – 4 roky ve funkci 

Rozhovoru předcházela neformální komunikace. 

Já sama vím, že potřebuji být motivována, abych podávala nejlepší výkony. Pro vlastní motivaci 

potřebuji znát a přesně určit cíl, kterého chci dosáhnout a pak také potřebuji být v dostatečné 

časové pohodě. Je pro mne také motivační, když o některou z částí mích úkolů se mohu podělit 
se svými zaměstnanci. Z toho vycházím při motivování i spolupracovníků. 

Již několikrát jsem se sama přesvědčila, že finanční motivace působí pouze krátkodobě, proto 

raději využívám nefinanční motivaci. 

Osvědčilo se mi jako prvek  nefinanční motivace, když někomu přidělím konkrétní úkol, za který 

má odpovědnost. 

Dále se mi pak osvědčilo, když se zaměstnanci podílejí  při aktivitách mimo rámec pracovní 

doby , že jim nabídnu možnost čerpat náhradní volno, což všechny kolegyně rády využívají. 

Jako další hodně významnou motivaci považuji dobré pracovní prostředí, když je všude čisto, 

v rámci možností renovujeme a vybavujeme třídy novým nábytkem a na tom se kolegyně také 

podílejí. Myslím si, že je pro ně obrovská motivace, když se mohou podílet na tom, jak by jejich 

třída měla vypadat.  Když se pak podílejí na realizaci,  cítí se tam  dobře a ta jejich práce  

pak také podle toho vypadá. Učitelky zůstávají na jedné třídě a jen málokdy přistupuji k jejich 

prostřídání. Mohou si tak své prostředí budovat dlouhodobě. I jsem toto s kolegyněmi 

konzultovala a i když například kamarádí, nebo mají dobré, či lepší vztahy s jinou kolegyní,  

než se kterou jsou zrovna na třídě, tak stejně raději chtějí zůstat na třídě, kterou si budují  

a přátelské vztahy řeší po pracovní době například společnou kávou. Je pro ně tedy důležitější to, 

co si již vybudovaly. 

To je asi všechno, již mě nic nenapadá. 

Jak si myslíte, že dobře znáte motivační faktory svých zaměstnanců? 

Vzhledem k tomu, že jsme velká školka, tak mohu říci, že znám dobře, nebo spíš jsem 

přesvědčená, že bezpečně znám motivační faktory u kolegyň, které pracují v naší MŠ již delší 

dobu. Ale u nových kolegyň, a nám se to tady hodně nyní měnilo vzhledem k dalšímu otevírání 

nových tříd, tam si ještě nejsem příliš jistá a hlavně u mladých kolegyň. U mladých kolegyň tam 

tápu. Ony jdou do všeho bezhlavě, neplánují a nebo jen velmi krátkodobě a jak ony říkají „Nic 

neřeš“, tak také ony samy ani nic neřeší. Tam je to pro mne opravdu těžké určit jejich motivační 

faktory, ale jak říkám u kolegyň se kterými pracuji již delší dobu je bezpečně znám a dokáži 

 je získat i pro nějaký plán, nebo nový projekt. 
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Ještě jsem si vzpomněla že zvláště v poslední době jsem začala využívat jako formu motivace 

kontrolu a to ve větší míře, než je dána zákonem. A to hlavně u těch nových kolegyň, která pak 

ví, že vše zkontroluji a budou mít tak zpětnou vazbu. 

Když dám některé kolegyni  dílčí úkol a ona ví, že přijdu a zeptám se jak ti to jde, kam  

si postoupila, vidí že se o to zajímám, že nedám jen úkol a spoléhám, že ten člověk to splní,  

ale že přijdu a řeknu třeba četla jsem to, nebo viděla jsem tvoji činnost a vím, že když přijdu 

příště tak mi ten člověk rád vyhoví a úkolu se ochotně ujme. 

Také další vzdělávání pedagogických pracovníků u nás funguje jako motivace. DVPP má  

na starost vedoucí učitelka, protože těch nabídek teď je nepřeberné množství a ona je protřídí  

a ty zajímavé a pro naši školku důležité vybere a na poradě nabídne podle zájmu učitelům. 

V poslední době se i kolegyně samy zajímají o výběr školení a seminářů. Stává se že přijdou, 

 že by se rády jimi vybraného školení zúčastnily a ptají se zda jsou na to peníze nyní,  

nebo v dalším pololetí. To mě velmi těší, že vidím jejich zájem a ráda jim, pokud je to možné, 

vyhovím. To je pro ně motivace, když se mohou účastnit školení, které je zajímá. Na poradě  
si pak předáváme informace a je to pak také motivací pro ostatní, když řeknou, že to bylo úžasné 

a co se vše nového a inspirujícího naučily. Jako motivační prvek to funguje výborně. 
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Příloha č. 6 

Kvalitativní výzkum – přepis nahraného rozhovoru 

 

2. Ředitelka – MŠ 112 zapsaných dětí – 10 let ve funkci 

U nás jako forma nefinanční motivace nejvíce užíváme a hodně na ně platí rady, rady jako 

semináře, někdy i nechávám paní učitelkám vybrat, ale většinou spíš, vybírám já, které semináře 

potřebuji, aby absolvovaly. Takže je nechávám vybrat jednou za rok kam by chtěly ony a jednou 

je posílám kam potřebuji. 

Jako další nefinanční motivace také na ně hodně působí trvalý pracovní poměr, jsou rády, 

když ho mají a tím i jistotu práce. 

Dále na ně dost působí, když na ně deleguji úkoly a ony pak pracují samostatně a za konkrétní 

úkol samy odpovídají. To se mnohem více snaží. Když dostanou úkol do skupiny tak to  

se nejsou schopné sejít a dohodnout a tak je lépe jim přidělit úkol jednotlivě, nebo maximálně 
dvou. 

Jako další motivace se nám osvědčilo, že jim na konci roku vyjdu vstříc s požadavkem, se kterou 

učitelkou by rády příští školní rok pracovaly. Pokud to situace dovolí a nekomplikuje to provoz  

a vztahy na jiné třídě, tak se snažím jim v tomto požadavku vyhovět, protože vím, že pokud  

si učitelky na třídě dobře rozumí a jsou schopné si vzájemně vyhovět, tak i jejich práce  

je mnohem lepší. Na té třídě je pak viditelný rozdíl, je tam patrné že učitelky „táhnou za jeden 

provaz“ jak se říká. U nás je tedy zvykem spíše vyhovět tomu, jak chtějí být učitelky spolu  

a nezáleží jim tolik na tom, ve které třídě jsou. Když jsou na nějaké třídě, nepočítají s tím, že tam 

budou dlouho. 

Do vybavování té konkrétní třídy se mohou zapojovat, ale spíše jim pořídím pomůcky a výtvarný 

a didaktický materiál, který si napíší, že potřebují.  

Také se mohou zapojovat do výběru vhodného vybavení na zahradu, tam vyslechnu jejich názor, 

ale o to příliš zájem neprojevují. 

Dále také motivačně působí, že po nich až tak nešlapu s tou pracovní dobou, mám na mysli 

nepřímou pracovní dobu, že nemusí být přímo na pracovišti. 

Také se jim snažím každý rok střídat služby, aby jedna učitelka stále nebyla ta první, která v 6:30 

odemyká a jiná stále neměla konečnou službu. Zkrátka se točíme. Toto se snažíme projednávat 

na schůzce v srpnu a snažím se jim vyjít vstříc. 

Jako další významnou motivaci také považuji to, že teď jsem jim na jednu třídu pořídila 

interaktivní tabuli a všechny se zúčastnily školení, které proběhlo v naší MŠ a získaly certifikát. 

Informovala jsem je, že pokud budou s tabulí dobře pracovat, pořídím jim ještě na každou třídu 

notebook, zatím máme počítač jen na dvou třídách. To si myslím, že je velmi motivuje, 
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protože každá nemá doma možnost přístupu k počítači, nebo mají doma počítače zastaralé. 

No a na to tedy slyší. 

Také si myslím, že má pro ně velikou váhu pochvala na poradě, za to co se jim povedlo, 

 nebo když jim řeknu, že naše škola je dobrá a je o ni zájem, to je také více motivuje. 

No a samozřejmě i kritiku jim klidně řeknu před všema na poradě a to si myslím, že je pro ně 
také motivace, aby k tomu nedocházelo. Máme společné porady jednou za tři měsíce, což je 

docela málo a tak jim dělám ještě každý týden v poledne rychlou poradu a na té si to vše 

vyříkáme. Jsem zastáncem okamžitého řešení vzniklého problému. Já hodně preferuji přátelské 

naladění a úsměv a stalo se mi tady, že se mi začaly dvě paní učitelky a školnice tady pořád 

nafukovat. Tak jsem s tím udělala rychlý proces a vysvětlila jim, že takto se prostě chovat 

nebudou. 
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Příloha č. 7 

Kvalitativní výzkum – přepis nahraného rozhovoru 

 

3. Ředitelka – MŠ 200 zapsaných dětí – 3 roky ve funkci 

Nyní ve třetím roce své praxe ve funkci ředitelky mohu konečně říci, že už znám motivační 

faktory svých zaměstnanců dost dobře. Začátky byly hodně náročné a dá se říct že jsem spíše 

hodně zkoušela různé metody. 

V současné době mohu říci, že jako nejvíce významné a nejefektivnější u nás považuji na prvním 

místě dobré přátelské  a mezilidské vztahy na pracovišti, snaha o vzájemné porozumění, 

vyslechnutí problémů a společné hledání vhodného řešení nastalé situace. Toto se mi osvědčilo, 

že funguje oboustranně, když pedagogové vidí, že jsem vstřícná a ochotná vyslechnout jejich 

problém i ony jsou vstřícné, když je potřeba řešit ve školce nějaký problém, nebo akutně 
nastalou situaci. Přátelské vztahy bylo dost náročné vybudovat a podařilo se mi to pomocí 

školnice, která byla z této školky se všemi měla dobré vztahy a dobře je znala. Ve svých 

začátcích jsem ji dost využívala jako spojnici mezi mnou a zaměstnanci. Byla ke mně loajální 

a i ostatní pracovníci pak ke mně získali důvěru a nyní mohu říci, že máme velmi dobré 

a důvěrné vztahy. 

Jako další hodně významnou motivaci považuji to, že se učitelky rády účastní vzdělávání. 

Samozřejmě jim dávám v mezích možností dostatečnou volnost ve výběru semináře, 

nebo školení, kterého se chtějí zúčastnit a to je motivuje ke větší zapálenosti do práce. Máme pak 

zvyk se navzájem o získané poznatky obohacovat. Zvláště v poslední době se u nás hodně 
rozšířily vzájemné návštěvy mezi učitelkami ve třídách s náhledy na práci druhých. Ve svém 

volnu, tedy v nepřímé pedagogické době, se navzájem navštěvují a čerpají od sebe nové metody 

a informace. Je pro mě až překvapivé, jak všechny toto zaujalo a vlastně každá má snahu se něco 

nového naučit od druhých, ale také je to motivuje, aby i samy připravily pěknou ukázkovou 

hodinu své práce. Je to pro mě vlastně záruka, že se snaží dobře pracovat, když hledají a zkouší 

nové a zajímavé metody práce a vzájemně se obohacují. 

Samozřejmě jako motivace působí i pochvala, za dobře odvedenou práci. Preferujeme u nás 

raději osobní pochvalu, ale i kritiku práce před hromadnou. Každého potěší, když je pochválen, 

ale vidím, že možná mají i větší radost, když se jim dobře podaří právě zmiňovaná ukázková 

hodina a dotyčná učitelka sklidí obdiv od kolegyň a doporučení jít se na její metody podívat 

dalším. 

Toto jsou pro mne asi nejvýznamnější  nefinanční motivace v současné době, které také nejvíce 

využíváme, ostatní ani nevyužíváme. 
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Příloha č. 8 

Kvalitativní výzkum – přepis nahraného rozhovoru 

1. Učitelka  – MŠ 220 zapsaných dětí – 15 let pedagogické praxe 

Pro mě osobně jako největší motivace jsou děti. Já to vezmu takhle, nějakou dobu jsem 

ve školství nedělala a pracovala jsem v soukromé firmě a po těch dětech se mi moc stýskalo. 

Při práci s dětma vidím za sebou hned výsledek a to, že jsem něco dokázala a to je pro mě 
obrovská motivace. Když je třeba učím básničku, vidím, že se naučily básničku, 

když malujeme vidím, že se jim obrázek podařil. Pak je pro mne samozřejmě velmi 

motivační, když přijdou rodiče a řeknou, že jsme se naučili pěknou básničku, nebo písničku, 

nebo řeknou „Jé vy máte moc krásné obrázky na nástěnce“ tak to mě určitě potěší. 

Dále je pro mne motivační i to, když jdu do práce a vím, že se tam setkám s bezva 

kolegyněmi, které mi vyhoví, když budu potřebovat změnit službu a se kterýma si rozumím 

a do práce se těším. To mi také chybělo v ziskové sféře, tam se takové kolegiální vztahy moc 

nepěstovaly a vládla tam mnohem větší řevnivost a závist. 

Také vnímám velmi pozitivně vstřícnost paní ředitelky, když třeba potřebuji jít k doktorovi, 

nebo potřebuji mimořádné volno ze soukromých důvodů, vím, že mi vyhoví a nemusím mít 

strach, že mě neuvolní. To platí oboustranně, když zase vidím, že je potřeba vzít někde 

zástup tak se snažím i já vyjít vstříc, protože vím, že se mi to vrátí. 

Ale jak říkám úplně největší motivací jsou pro mě děti. Když třeba přijdu do třídy a oni se 

na mě vrhají a vítají mě, tak to jsou prostě moje zlatíčka. 

Co se týká dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tak to já zrovna moc ráda nemám. 

Já si ráda najdu v časopisech a v knihách novou písničku a básničku sama a nejsem 

příznivcem takových těch hromadných akcí, kde se učitelky drží za ruce a společně zpívají 

a tancují. Tak žádné kurzy a semináře vyloženě sama nevyhledávám.  

Na mé práci mě také vyhovuje to, že třídy máme dobře vybaveny a není žádný problém si 

dokoupit co potřebujeme. Paní ředitelky spíš naopak nás pobízí, abychom si koupili co je 

potřeba a nestalo se mi, že by nějaké nákup nedovolila. Dříve, když jsem ve školství 

pracovala poprvé, vím, že byl problém cokoli kupovat. Tak to je bezvadné, že každá si na té 

své třídě můžeme budovat to co potřebujeme a jak nám to nejvíce vyhovuje. Pro mě je velice 

příjemné, když přijdu do práce a ta třída je hezká, je tam příjemné a estetické prostředí, tak to 

je pro mě také  hodně významné.  

No a samozřejmě jsou pro mne příjemné volné prázdniny tak to je také silná motivace. 
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Příloha č. 9 

Kvalitativní výzkum – přepis nahraného rozhovoru 

2. Učitelka  – MŠ 112 zapsaných dětí – 20 let pedagogické praxe 

Mě ta práce celkově strašně baví a motivuje mě vlastně samotná ta práce s dětma. V současné 

době, když si mohu sama určit jak s nima budu pracovat, jakou zvolím metodu a sleduji ten 

jejich vývoj a posun. Když oni přijdou tříletí a neumějí nic a je na mě jaké zvolím metody 

a způsob jak je vše naučím, aby zvládaly základní dovednosti potřebné do základní školy. Tak to 

je velká motivace. Vyhovuje mi to, že vlastně já si mohu sama určit jak ten posun bude probíhat 

a jakým způsobem. 

Dále pak je pro mě motivační vstřícnost vedení co se týče vybavování třídy a nakupováním 

různých didaktických pomůcek a výtvarného materiálu podle toho, co která třída nejvíce 

potřebuje. Je dobré když můžeme na třídách o nákupu sami rozhodovat podle toho co 

potřebujeme, nebo co chceme vyrábět. 
Školku máme pěkně moderně vybavenou a čistou a to je také velice příjemné takové pěkné 

pracovní prostředí. Před nedávnem nám paní ředitelka pořídila do jedné třídy interaktivní tabuli 

a to je také příjemné ozvláštnění výuky. I když já zrovna nejsem přílišný technický talent, tak 

obsluhu a přípravu výuky s interaktivní tabulí mám ráda a vidím v tom velký přínos pro děti, 
které se mohou seznamovat s novými moderními technikami. Bylo také fajn, že nám paní 

ředitelka zajistila školení na interaktivní tabuli pro všechny a přímo u nás ve školce. 

Také je pro mě motivační když si rozumíme s kolegyněmi a vzájemně si můžeme vyhovět, 
když například potřebujeme vyměnit službu. 

Tak to je asi všechno, už mě nic nenapadá. 
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Příloha č. 10 

Kvalitativní výzkum – přepis nahraného rozhovoru 

3. Učitelka  – MŠ 200 zapsaných dětí – 27 let pedagogické praxe 

Co mě osobně nejvíce motivuje? No ono se to mění v průběhu let praxe a v souvislosti s léty 

a zkušenostmi. Pocházím ze Šumavy a tam těch škol příliš mnoho nebylo a tak jsem začala 

studovat pedagogickou školu a jelikož jsem taková hodně starostlivá a ráda o někoho pečuji tak 

mě to chytlo. Během let jsem zjistila, že práce dětmi mě opravdu baví, i když tam bylo v dobách 

totality Spousta překážek a vadilo mi, že se do výchovy tak malých dětí míchá politika, ale nějak 

jsem si to dělala v mezích normy po svém a zvládla jsem to.  

Když pak jsem měla své vlastní děti tak bylo pro mne příjemné, že na ně mám čas 

i o prázdninách a pracovní doba není 8 hodin. Finanční stránku vůbec komentovat nebudu, 

protože kdyby mě neživil manžel tak to rozhodně dělat nemohu, protože bych se neuživila. 

No a nyní, když už mi děti odlétly z hnízda tak mě ta práce naplňuje časem jsem získala nadhled 

a některé situace ve školce již neberu tak vážně. V současné době máme novou paní ředitelku 

a řekla bych, že pro všechny se to tady velmi změnilo k lepšímu. Je velice chápavá vstřícná, 

můžeme se na ni obrátit s jakýmkoli problémem ať už pracovním, nebo soukromým a ona se 

snaží nás vždy vyslechnout a pomoct nám nalézt nejvhodnější řešení. Takové skvělé vedení jsem 

nikdy před tím na žádné školce za svoji praxi nezažila a to si myslí, že je naprosto největší 

motivace a myslím, že mohu hovořit za všechny u nás ve školce. Naše paní ředitelka je nejen 

skvělý odborník, ale i skvělý člověk s velkým Č. To, když víte, že v práci je takové vstřícné 

prostředí je obrovská motivace a do práce se pak těšíte. 

Máme od vedení také velkou volnost ve volbě seminářů a školení, já jich absolvovala již 

spoustu, osobně se zajímám o logopedii, protože počet dětí s vadami řeči je stále větší a i toto je 

pro mě motivační, že se mohu zaměřit na to co mě zajímá. 

U nás ve školce jsme na třídách podle věku s dětmi a tak jak děti rostou třídy dovybavujeme 

a přizpůsobujeme věku dětí. Vidím jako velmi dobré, že máme možnost navrhovat,  co kdo na 

třídu podle aktuálního složení dětí potřebuje a paní ředitelka nám vyhoví a není problém, že by 

nám něco chybělo. 

Ale jako největší motivaci opravdu vidím v empatické paní ředitelce, protože pro mě osobně je 

etika a vlastně veškeré osobní a citové vztahy a vazby úplně to nejvýznamnější. Proto jsem 

i ráda, že můžeme zůstávat na třídě s dětmi až než jdou do školy. Lépe se tak vybudují i vztahy 

s rodiči a jakékoliv jednání  s nimi je pak mnohem snazší, protože již víme, co na koho platí 

a jak s ním jednat. Spokojenost rodičů s vedením a s námi je také patrná podle toho množství 

sponzorských darů. To jsem nikdy před tím nezažila v takové míře. Oni to většinou berou jako 

možnost jak ohodnotit to, že jsou s naší prací spokojeni.  


