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ABSTRAKT: 

     Závěrečná diplomová práce je zaměřena na analýzu procesu motivace pedagogických 

pracovníků v podmínkách mateřské školy. V první části práce jsou diskutovány teoretické 

formy motivace a motivační faktory mající vliv zejména při motivování pedagogů. Druhá část 

práce je detailněji zaměřena na principy motivování ředitelů MŠ sebe sama a na roli ředitelů 

mateřských škol v procesu motivace pedagogických pracovníků. Třetí část práce analyzuje 

současný stav motivování v mateřských školách prostřednictvím metaanalýzy odborných 

prací, které se touto problematikou v minulosti již zabývaly. V závěru empirické části práce je 

diskutován vliv jednotlivých pozitivních a negativních motivačních faktorů, je vytvořen 

univerzální motivační systém pedagogických pracovníků mateřských škol a jsou formulována 

doporučení pro management škol, jak co nejefektivněji motivovat své podřízené a čemu se 

vyvarovat.  
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ABSTRACT: 

     The final thesis is focused on the analysis of the process of motivation of teachers in terms 

of nursery schools. The first part discusses the theoretical forms of motivation and 

motivational factors influencing motivation of teachers. The second part is focused on the 

detailed principles of motivation for directors of nursery school themselves and the role of 

directors in the process of motivation of teachers. The third part analyzes the current state of 

motivation in nursery schools through meta-analysis of literature dealing with this issue in the 

past dealt with. In the end of the empirical part of the thesis, the influence of different positive 

and negative motivation factors are discussed, the incentive system is created for teachers in 

nursery schools and the recommendations for the management of schools is formulated, how 

to effectively motivate their subordinates and what to avoid. 
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1. Úvod 
 
 

Motivace pracovníků patří mezi nejdůležitější a také nejnáročnější manažerské činnosti             

a dovednosti, které se vztahují k vedení lidí. Dobrý manažer vytváří a využívá své schopnosti, 

znalosti, dovednosti vedení a motivace lidí, stimuluje a motivuje své spolupracovníky                  

ke kvalitnímu, aktivnímu a tvůrčímu plnění cílů jejich práce a usměrňuje další profesní                  

a kvalifikační rozvoj lidí. Jednoduchý návod na motivaci zaměstnanců však neexistuje. 

Schopnost účinně motivovat dává manažerům podstatně větší šanci jak pracovníky podnítit 

nejen k větším výkonům, ale také k vyšší zodpovědnosti a obecnější angažovanosti                    

ve prospěch zaměstnavatele a překonávat problémy spojené s pracovní absencí, vysokou 

fluktuací či nízkou kvalitou práce. Klíčem k motivaci jednotlivých zaměstnanců je odhalit, 

který z hlavních motivačních faktorů na ně působí a účinně jej využít. Dobrý manažer musí 

vědět co motivuje jeho samotného, musí se sám umět motivovat a teprve pak může začít 

inspirovat a motivovat ostatní. K motivaci pracovníků nestačí pouze zavedení pohyblivé 

složky platu. Nyní, v době finanční krize, kdy i mzdové prostředky pro sféru školství mají 

ředitelé omezené, o to více musí hledat způsob, jak a čím motivovat sebe i své zaměstnance 

bez těchto finančních stimulů.  

O učitelském povolání se často hovoří jako o poslání. Přestože finanční ohodnocení této 

práce ani společenská prestiž nejsou na vysoké úrovni, řada pedagogů setrvává ve školství 

celý svůj život. Proč tomu tak je? Co vede učitele k setrvání v nevalně ohodnoceném oboru? 

Ani nejkvalitnější učitel si nemůže diktovat výši svého platu. Faktor tabulkového platu 

s pomalým postupem působí spíše jako demotivační činitel. Co jej tedy motivuje? Oblíbené 

povolání a jakási jistota s ním spojená, více než dva měsíce prázdnin nebo snad pracovní 

doba? Jsou učitelé skutečně dobře motivováni k výkonu povolání, které vychovává budoucí 

generace? Může kvalitní motivace zlepšit a zefektivnit jejich práci nebo i jejich „poslání“ se 

stává po několika letech pouhou rutinou? Existují vůbec v našich mateřských školách ředitelé, 

kteří se motivací svých pracovníků zabývají podrobněji nebo se motivace zužuje pouze na 

motivaci formou peněz? A právě tyto otázky motivace na našich mateřských školách stály na 

počátku vzniku této diplomové práce. Téma motivace v MŠ bylo mnohokrát zpracováno jako 

téma závěrečných bakalářských a diplomových prací studentů Centra školského 

managementu Univerzity Karlovy v Praze. V těchto pracích se řešitelé zabývali detailní 

analýzou jednotlivých motivačních faktorů, které jsou v současné době využívány k motivaci 

pedagogů a ředitelů mateřských škol. A proto cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky 

v oblasti motivace pedagogů a doporučit managementu mateřských škol motivační systém.   
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2. Teoretické způsoby motivace 

 

Být motivován. Motivovat. Být inspirován. Inspirovat. Vést sebe. Vést druhé. To vše 

souvisí s motivací. Naše štěstí a zdar, naše produktivita, úspěch i sebeúcta, to vše je nedílně 

spjato s motivací. Od kolébky až ke hrobu jsme neustále provázeni potřebou umět inspirovat 

sebe i ostatní.  

Motivace je oblast, která může připravit určitá překvapení. Různé příznaky mohou být 

zavádějící a i když je správně interpretujeme a podnikneme příslušené akce za účelem 

posílení motivace, může vzniknout dojem, že se nic nezměnilo. Důležité je především 

načasování. Před poklesem výkonu obvykle naznačují problémy s motivací postoje lidí, které 

jasně prokazují, že je něco špatně, pokud si jich ovšem někdo nevšimne. Má-li vedení 

v otázkách motivace jednat rychle, musí mít jasnou představu o motivačních pocitech 

v každém okamžiku.   

V motivaci se projeví téměř všechny aktivity, ke kterým manažer přistoupí. Musí si tedy 

být jist, že jeho počínání je správné. Prvním krokem na této cestě je alespoň částečné 

pochopení psychologie dané situace, zkrátka, toho, co lidi motivuje. Ve skutečnosti má tato 

mince dvě strany. Musíme se ptát následovně (Forsyth, 2003): „Co v lidech vzbuzuje příznivé 

a pozitivní pocity z jejich zaměstnavatele, z jejich práce a ze všeho, co zahrnuje? A naopak. 

Co vzbuzuje pocity negativní?“ Podle Hansena (Hansen, 2002) motivování spočívá především 

ve vytváření určitého rovnovážného stavu, při němž jsou minimalizovány ty činitelé, které by 

mohly vzbuzovat negativní pocity, a naopak v největší možné míře posíleny faktory, jež 

působí pozitivně. Při jakémkoliv počínaní je třeba zajistit, aby pozitivní vlivy převažovaly. 

Vytvářet pozitivní motivaci však nestačí. Aby celý systém mohl fungovat, je třeba pozitivní 

motivaci úzce spojit s úkoly, které je třeba vykonat, a celý proces založit tak, aby byl únosný 

po stránce peněz a času. Kdysi převládal názor, že pocity lidí z práce nejsou důležité. Význam 

měla jedině práce jako taková a manažeři měli dojem, že dosahování výkonu zaměstnanců je 

přímý proces. Stačilo pouze říct, co mají dělat, a oni to udělali. A jestliže to z nějakých 

důvodů nestačilo, vedení využilo síly, kterou mělo k dispozici, v podstatě se uchýlilo 

k nátlaku. Bohužel, řízení pomocí zastrašování dosud zcela nevymizelo a v určité formě se 

projevuje ve všech oblastech. Také vytváření vhodné kultury je úkol zásadního významu, 

který se může vztahovat na mnohem rozsáhlejší oblast řízení změny. Hansen (Hansen, 2002) 

zdůrazňuje následující fakt: „Za zmínku stojí dva faktory. Otázka zní, zda je k dispozici 

kultura, která připouští, že motivace a vše, co je s ní spojeno, závisí na lidech a na systémech. 
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Čím více času se věnují lidé motivaci, tím lépe. Systémy mohou působit téměř nezávisle na 

lidech a soustřeďovat pozornost jednak na specifika motivace a jednak na potřebu 

odpovědnosti.“  

• Motivace je často sociálně podmíněná a odráží dosavadní zkušenosti (Kim, 2003). 

Většina dospělých je motivována pracovat, protože za práci dostávají peníze, které 

mohou směnit za materiální statky, jež chtějí získat. 

• Motivace může být rovněž hluboce zakořeněná na základě negativní zkušenosti (Kim, 

2003). Lidé mají sklon přenášet prožitky spojené s neúspěchem v jedné sféře činnosti do 

jiných oblastí života.  

 

2.1. Pojem motivace 

 

Dříve než bude pozornost věnována problematice motivace a způsobům, jak motivovat 

své zaměstnance, je nutné ujasnit si a vysvětlit si podstatu tohoto „abstraktního“ termínu. 

Definicí termínu motivace existuje v literatuře velké množství, níže je uvedeno několik z nich. 

Berelson definuje termín motivace takto (Berelson, 1964): „Motivace je soubor všech 

vnitřních hnacích sil člověka, například přání, touhy, úsilí a podobně. Je to vnitřní stav duše 

člověka, který jej aktivuje nebo uvádí do pohybu.“  

Niermayer uvádí, že (Niermayer, 2005): „Pojmem obecná motivace označujeme přání 

něco vytvářet, něčeho dosahovat a něco ovlivňovat. Toto přání, působící ovšem s různou 

silou, nacházíme u každého člověka.“ 

Průcha definuje motivaci jako (Průcha, 2001): „ Souhrn faktorů, které: 

  1. vzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání; 

  2. zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem; 

  3. řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků; 

  4. ovlivňují též způsob reagování jedince na své jednání a prožívání, jeho   

                           vztahy k ostatním lidem a ke světu.“  

Plamínek uvádí, že motivace spočívá (Plamínek, 2002): „v nalezení harmonie mezi tím, co 

konkrétní člověk pociťuje jako své vnitřní potřeby, a tím, co by měl pro firmu vykonávat.“ 

Hansen definuje termín motivace takto (Hansen, 2002): „Motivace je činnost směřující 

k dosažení cíle. <ejprve je vytvořen motiv (výsledky, cíle) a potom je navržen akční plán 

k jeho dosažení.“  
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Kim popisuje tento termín následovně (Kim, 2003): „Motivace je síla vyvolávající 

chování zaměřené na uspokojení určité potřeby. Působení této síly nemusí být nutně pozitivní 

nebo negativní, tzn. že nemusí přinášet pouze uspokojení nebo frustraci. Motivace je mocná 

síla, která je příčinou našeho jednání. Určité jednání může být výsledkem působení mnoha 

různých motivů. Chceme-li někoho motivovat, musíme poznat motivy spojené s určitou 

aktivitou. Existují dvě základní úrovně motivace: přežití a úspěch. Potřeby spojené s přežitím 

zahrnují pocit bezpečí, živobytí, přístřeší a plození. Tyto základní fyziologické potřeby musí 

být uspokojeny, jinak naše tělo strádá. Podaří-li se nám je uspokojit, začneme se zabývat 

uspokojením dalších potřeb včetně takových, jako je úspěch, emocionální rovnováha, osobní 

růst a pozitivní sebehodnocení. Při motivování druhých lidí bereme v úvahu právě tyto vyšší, 

emocionální a duchovní potřeby.“  

Motivace je tedy psychologický proces, vedoucí k aktivitě organismu, usměrňuje naše 

chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, 

zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco 

konal nebo nekonal. 

Skutečná motivace znamená motivovat sebe sama k činu. Získat schopnost motivovat se 

k akci a vytvořit si z motivace zvyk není snadné, ale je to možné. Každý, kdo chce motivovat, 

potřebuje být sám motivován (Hansen, 2002). Dále Kim uvádí (Kim, 2003), že 

„v nejjednodušší podobě si motivaci můžeme představit jako proces založený na motivech a 

stimulech. Motivy jsou přání a potřeby, které jsou vlastní každému z nás. Stimuly jsou 

odměny, které nás ve spojení s motivy pohánějí vpřed. Aby byl vytvořen skutečně silný stimul, 

musí mezi odměnou za chování a motivem pro aktivitu existovat přímá vazba. Stimul musí být 

rovněž atraktivní, abyste ve svém úsilí vytrvali a aby při vašem rozhodování nepřevážili oběti, 

které musíte přinést. <icméně je nutno mít na paměti, že lidé mohou na stejný stimul reagovat 

zcela odlišně. Hodnota odměny často nespočívá v odměně samé, ale v emocionálním 

uspokojení spojeném s jejím získáváním.“ Odměny, které motivují lidi k jednání, lze rozdělit 

do dvou skupin: vnitřní a vnější (Kim, 2003).  

� Vnitřní odměny jsou pocity, které nás motivují, jako jsou štěstí, uznání, uspokojení, 

láska, porozumění, klid, pokoj a přijetí. Tyto odměny jsou nejúčinnější a přinášejí 

největší uspokojení v případě dlouhodobé motivace. Současně se ale nejobtížněji 

získávají, protože vyžadují aktivně vynaložit emocionální energii.  

� Vnější odměny jsou hmotné statky, které nás motivují, jako jsou peníze, ocenění, 

povýšení či dary. Snadno se poskytují a jsou účinnými nástroji krátkodobé motivace. 

Jejich nevýhodou je, že si na ně snadno zvykneme. Jsme-li tímto způsoben jednou 
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motivováni k určité činnosti, očekáváme obdobnou odměnu i příště. Co je ještě horší, 

často očekáváme za stejné úsilí více, protože zajímavost a novost odměny se rychle 

ztrácí.  

 

Nyní si položme otázku: „Jakým způsobem lze efektivně motivovat člověka?“ Podle Kima 

(Kim, 2003) je „klíčem motivování člověka k nějaké činnosti je poznání, která z potřeb, viz 

tab.1, je pro něj v daném čase nejvýznamnější. Síly motivace nejsou universální. Jsou 

subjektivní a mohou se měnit se změnou priorit. To, co člověka motivuje dnes, může být už 

zítra bezobsažné a neužitečné.“  

• Každý motiv vedoucí k jednání vyrůstá z potřeby a touhy uspokojit.  

• Motivy jsou velmi rozmanité a během života se mění.  

• Motivy se mohou rovněž měnit v průběhu činností.  

Tab.1. Co nás motivuje? (Kim, 2003) 

úspěch obrana nenávist, zášť 

získání něčeho zoufalství informace 

pokrok v něčem vzdělání zapojení se do něčeho 

ctižádost ego učení 

hněv potěšení, radost, požitek láska 

pozornost úcta peníze 

autonomie rozčílení, rozrušení proslulost, známost 

vyrovnanost poctivost řád, pořádek 

sounáležitost spravedlnost mír 

proradnost upřímnost politika 

zrada čestnost moc 

kamarádství nestrannost pochvala, ocenění 

výzva slušnost prestiž 

změna strach odpor 

ukončení, zákaz smířlivost, ochota odpustit uznání 

slitování, soucit svoboda usmíření 

důvěra, víra poddajnost dodržení slibu 

důslednost, zásadovost nenasytnost vykonání povinnosti 

spolupráce chtivost respekt 
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tvorba štěstí  odpovědnost 

podvod, klam harmonie (vy)řešení 

rozhodnost, přesvědčivost status jednota, svornost, shoda 

stálost podpora marnivost 

odplata snížení (odstranění) stresu vítězství 

bezpečí čas vize 

sebezdokonalení závazek, povinnost sdílení 

sebehodnocení jednoduchost  

 

Znalost motivů různých lidí přispívá k úspěšnosti práce manažera. Různé typy lidí dávají 

přednost různým motivům (Bělohlávek, 2005): 

• Peníze jsou významným motivem pro většinu lidí. Někteří jedinci, u kterých je tento 

motiv obzvláště silný, jsou ochotni kvůli penězům udělat téměř všechno. Lidé silně 

motivovaní penězi jsou pro vedoucího značným přínosem – má-li finance k dispozici, 

dostaneme z nich maximum. 

• Osobní postavení – potřeba vést lidi, rozhodovat, řídit chod věcí i určitá pýcha na 

dosažené postavení by se měla objevit alespoň v jisté míře u každého manažera. 

Takový člověk se snaží být úspěšný kvůli svému postavení. Nebezpečné však je, když 

o osobní postavení usiluje nikoliv prací, ale intrikami. 

• Pracovní výsledky, výkon jsou důležitou motivací z hlediska firmy. Lidé, kteří mají 

svou práci rádi a snaží se v ní vyniknout, jsou motorem, energií firmy. Jsou soutěživý, 

rádi se srovnávají s ostatními a dělá jim dobře, když jsou lepší. Pokud se jim nedaří, 

dělají všechno pro to, aby ostatní překonali. 

• Přátelství. Pro tyto lidi je nejdůležitější dobrá atmosféra na pracovišti. Mají rádi lidi, 

kteří pracují kolem nich, a daleko více jim záleží na přátelských vztazích než na 

pracovních výsledcích nebo penězích. Neradi se hádají, raději ustoupí. 

• Jistota. Lidé, kteří jsou zaměřeni na jistotu, netouží po mimořádných příjmech ani po 

vysokém postavení. Raději se spokojí s málem, ale musejí to mít jisté. Hodně se řídí 

předpisy a neradi riskují. 

• Odbornost je rozhodujícím motivem těch, kdo preferují svůj profesionální rozvoj. 

Takový pracovník se snaží především vyniknout ve své profesi a nedovede si 

představit, že by měl dělat něco jiného. 
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• Samostatnost. Jsou to lidé, kteří nad sebou těžko snášejí nějakého nadřízeného. Chtějí 

o všem rozhodovat sami a těžko snášejí, když jim do toho někdo mluví – nakonec si to 

stejně udělají po svém. 

• Tvořivost (kreativita) je potřeba vytvářet něco nového. Takový člověk má rád takovou 

práci, při které může přemýšlet a vymýšlet nové věci. 

 

 

2.2. Teorie motivace 

 

Pohled na otázku umění motivace se v průběhu let značně změnil. Historie a vývoj 

moderní motivační teorie se ubírá zajímavou cestou, což zejména platí pro hnutí lidských 

vztahů založené ve třicátých letech dvacátého století (Hansen, 2002). 

V současné době existuje několik obecně přijímaných teorií motivace. Každá z uvedených 

motivačních teorií vykazuje některé dobré vlastnosti a je použitelná v mnoha reálných 

životních situacích. Představa univerzální teorie umožňující motivovat člověka v každé 

životní situaci je iluzorní, protože množství a komplexnost působících faktorů jsou natolik 

velké, že neumožňují „dokonalé odpovědi“ nebo „zázračné postupy a techniky“. Motivace 

závisí na porozumění lidem a na pochopení jejich potřeb a požadavků. Schopnost určit a 

uspokojit tyto základní potřeby představuje klíč k úspěšnému motivování (Kim, 2003).  

Podle Bělohlávka je klíčovým pojmem jakékoliv motivační teorie termín „motiv“ 

(Bělohlávek, 2005). Motivy jsou důvody, pohnutky, jednání. Mají dvě složky: 

� energizující – dodávají sílu a energii jednání lidí, 

� řídící – dodávají směr jednání, lidé se rozhodují pro určitou věc a ne pro jinou, 

vybírají způsob a postup, jak této věci dosáhnout. 

 

2.2.1. Behaviorální teorie 

 

Tato teorie patří mezi nejrozšířenější teorie motivace vůbec. Vychází z představy,                  

že požadované chování člověka se znovu dostaví, je-li posilováno odměnou při vhodné reakci 

na podnět, a že člověka je možné ovlivnit, aby se určitým způsobem choval, pokud vidí, že 

jiní jsou za takovéto chování odměňováni. Podle behaviorální teorie může člověk motivovat 

jiného člověka jednoduše tím, že požadované chování odměňuje, zatímco nežádoucí chování 

trestá nebo ignoruje (Kim, 2003). 
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2.2.2. Kognitivní teorie 

 

Tato teorie vychází z představy, že lidé jsou nejvíce motivováni tím, co vyvolává jejich 

zvědavost, co je zajímavé, zábavné a příjemné. Tato teorie se ve značné míře opírá o vnitřní 

motivaci, o přání člověka nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, uspokojovat potřeby nebo 

získat schopnosti v určité oblasti. Obtížně proto vysvětluje situace, kdy lidé na cestě k cíly 

vytrvale snášejí intenzivní nebo stále pokračující strádání, které není ani zajímavé ani 

příjemné (Kim, 2003). 

 

2.2.3. Teorie úspěchu 

 

Teorie vychází z představy, že u lidí vzniká potřeba úspěchu, kterou se pokoušejí 

uspokojit, zatímco se současně snaží zabránit i možnému neúspěchu (Kim, 2003). 

 

2.2.4. Maslowova hierarchie potřeb 

 

Abraham Herold Maslow se pokusil utřídit lidské potřeby a odhalit principy jejich 

působení. Základem lidské aktivity je uspokojování potřeb. Maslow určil pět skupin potřeb a 

seřadil je do hierarchického systému, tj. od nejnižších po nejvyšší, který je znám jako 

Maslowova pyramida nebo Maslowova hierarchie potřeb, viz obr.1. Člověk se nejprve 

zaměřuje na ty základní a až nakonec na ty, které odrážejí jeho uspokojení z vlastní realizace. 

Nicméně je nutno rozpoznat, jak jsou tyto základní instinkty ovlivněny pracovním prostředím 

(Forsyth, 2003). Čili s uspokojením určité úrovně potřeb její význam klesá a nastupuje další, 

vyšší úroveň. Aby se tedy mohla vyskytnout určitá potřeba, musí být nejdříve uspokojeny 

všechny potřeby, které ji v hierarchii předcházejí. Člověk je proto neustále motivován 

(Bělohlávek, 2005). 

Maslowova teorie je založena na tomto postulátu (Forsyth, 2003): „Potřeby lidí jsou 

uspokojovány progresivně.“ Čili jinými slovy řečeno, lidé zvyšují své aspirace a stanovují si 

další cíle jedině tehdy, jestliže jsou jejich základní potřeby uspokojeny. Uspořádání potřeb 

podle Maslowa (Bělohlávek, 2005) je následující: 

a) Fyziologické potřeby jsou potřeby základní. Jejich naplnění je nezbytné pro přežití. 

Zahrnují potřebu vody, potravy, vzduchu, přiměřených klimatických podmínek, vše, 

čeho je třeba k udržení života. V pracovním kontextu jde o to, aby lidé vydělávali 
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dostatečné prostředky na pokrytí těchto potřeb. Následují potřeby bezpečí a zajištění, 

jež sahají od jistoty zaměstnání až po dobré zdraví. (Forsyth, 2003) 

Nyní se na fyziologické potřeby zaměřme z úhlu pohledu ředitelky mateřské školy. 

Zde se může jednat např. o splnění bezpečnosti práce a hygienických faktorů (příznivé 

klimatické podmínky, stravování a pitný režim). V případě finančního ohodnocení je 

dle mého názoru situace horší. Z průměrného učitelského platu je např.dosti nesnadné 

získat hypotéku na bydlení nebo vyšší úvěrové částky. Do rozpočtu mateřských škol 

by mělo putovat daleko větší procento financí než v současné době.  

b) Potřeby jistoty a bezpečí znamenají zajištění a uchování existence i do budoucna, 

neexistenci nebezpečí nebo ohrožení. Pracovní prostředí je současně prostředí 

společenské, jež u některých lidí může zabírat většinu mezilidských kontaktů v celém 

životě. S tím je spojená další úroveň potřeb, do které spadá například postavení 

v organizaci a uznání ze strany lidí, kteří vytvářejí pracovní prostředí. Patří sem také 

sebedůvěra, osobní uspokojení, a naděje v lepší budoucnost. (Forsyth, 2003) 

Jak jsou tyto podmínky zajištěny v mateřských školách? Hrozba ztráty zaměstnaní 

nepodporuje pracovní výkon. Tj.pokud by existovala školka, kde je stálý nedostatek 

dětí, tak v budoucnosti může hrozit její uzavření. Tento stav se nejvíce odráží v práci 

pedagogů. Může jim pak připadat zbytečné cokoliv vymýšlet nebo inovovat, považují 

to za ztrátu času i vložené energie. 

c) Sounáležitost (láska, přátelství) představují potřebu začlenit se do nějaké skupiny, 

většího celku a také dobrých vztahů k ostatním lidem. Jitka Simandlová píše toto 

(Simandlová, 2010): „K vytváření dobrých vztahů na pracovišti přispívají sportovní a 

kulturní akce (vytváření pocitu sounáležitosti s týmem), začlenění do většího celku, 

možnost spolupracovat, předávat zkušenosti i čerpat zkušenosti jiných. Dobrý ředitel 

vytváří podmínky pro naplnění této potřeby. Většina pedagogů prokazuje velkou 

interpersonální inteligenci a má zvýšenou potřebu komunikovat, spolupracovat s 

ostatními, být členem týmu. Úkolem ředitele je zabránit rozčlenění učitelského sboru 

na několik skupin, které mezi sebou do určité míry bojují, a snažit se semknout tým do 

celistvého kolektivu. Této potřeby jde velmi dobře využít v rámci dalšího vzdělávání – 

vzájemné předávání zkušeností, proškolení celého týmu, uplatňování získaných 

vědomostí v praxi.“  
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d) Potřeby uznání a ocenění obsahují sebeocenění, respekt a uznání osoby ze strany 

ostatních. Jitka Simandlová velice pěkně vystihuje tuto problematiku ve vztahu ke 

školství (Simandlová, 2010): „Ve školství je třeba opravdu na tuto potřebu 

nezapomínat, protože učitelé nevytvářejí materiální statky, nevidí často výsledky své 

práce a u někoho může časem dojít k pocitům nezdaru, učitelé pochybují o smyslu své 

práce a někdy dochází i k syndromu „vyhoření“. Proto stejně jako u dětí musí dobrý 

ředitel zajistit, aby každý učitel alespoň občas prožíval pocit úspěchu. Zde je další 

vzdělávání také možné velmi dobře využít. U učitele, u kterého zatím nelze ocenit 

výsledky práce, může být oceněno další vzdělávání a práce na sobě.“  

e) Sebeaktualizace je realizací potenciálu jedince Maslowovými slovy „být více a více 

sám sebou, stát se vším, čím je člověk schopen se stát“, realizovat všechny své 

schopnosti a talent. Patří sem dobrá organizace práce, rozvoj vlastního potenciálu. Zde 

můžeme hovořit i o profesionálním růstu. Simandlová konstatuje (Simandlová, 2010): 

„Tato problematika je ve školství podceňovaná. U dobrého učitele není moc velká 

možnost kariérního růstu, pokud se nechce stát ředitelem. Toto může ředitel alespoň 

částečně ovlivnit delegováním pravomocí, pověřováním úkolů, zlepšováním kultury 

organizace. V této souvislosti musím zmínit i diskuzi o Standardu profese učitele. 

<evím, z jakého důvodu se atestační systém, který je bez problémů využívaný v jiných 

profesích, tak těžce prosazuje ve školství, přičemž z hlediska splnění této potřeby, by 

mohl být jedním z impulzů růstu kvality ve školství.“  

 

Obr.1. Pyramida potřeb podle Abrahama Maslowa. (Pézrová, 2011) 
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2.2.5. Hertzbergova teorie 

 

Je-li hledán okamžitý motivační prostředek, je vždy přínosnější využít Hertzbergovu teorii 

(Forsyth, 2003). Frederick Hertzberg hovoří o dvou skupinách faktorů. Existují jednak 

faktory hygienické, které (v případě že vzbuzují negativní pocity) mohou lidi odrazovat, a 

jednak faktory motivační, které v lidech mohou naopak vzbuzovat kladné pocity.  

Hygienické faktory jsou tzv.vnější faktory, jež mají na jedince určitý dopad. Jestliže 

v těchto oblastech nejsou žádné problémy, je po motivační stránce všechno v pořádku. Jestliže 

zde ale problémy existují, vzniká vážné nebezpečí, že převažující motivační pocity budou 

oslabeny. Platí zde ale však jedno omezení, totiž že ani jedna z těchto věcí nemůže pozitivní 

motivační pocity příliš posílit. Herztberg shledává jako typické hygienické faktory (Forsyth, 

2003): 

• politiku a administrativní procesy společnosti, 

• dohled, 

• pracovní podmínky, 

• plat, 

• vztahy s kolegy, 

• osobní život (a vliv práce na něj), 

• společenský status, 

• jistota. 

 

Motivační faktory, ať jsou pozitivní nebo negativní, vycházejí z hlubin lidské povahy a 

nabízejí vedoucím pracovníkům při zajišťování dobrého výkonu ty nejlepší možnosti. Jako 

motivační faktory Hertzberg uvádí tyto (Forsyth, 2003): 

• dosažení cíle, 

• uznání, 

• práce sama o sobě, 

• odpovědnost, 

• postup, 

• růst. 
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2.2.6. Teorie očekávání 

 

Teorie očekávání, jejíž autorem je Victor Vroom, je založena na několika principech, 

které jsou spojeny s dosahováním cílů (Forsyth, 2003):  

o Za prvé zde je nebo může být jakýsi magický kruh – viz obr.2a, který funguje 

následujícím způsobem: „<a mysli nám tanou jasné cíle, a proto vyvíjíme aktivity, 

abychom jich dosáhli. Touha dosáhnout výsledků lidi stimuluje a stává se hnací silou, 

jakmile jsou stanoveny další cíle.“ 

o Teorie očekávání praví, že pozitivní účinek se násobí podle toho, do jaké míry jsou 

cíle chápány jako dosažitelné – viz obr.2b. Lidé mají v hlavě skutečně jakousi jemnou 

stupnici a manažera zde musí zajímat především rozdíl mezi různými body na ní.  

 

 

a) aktivity zaměřené na cíle b) vztah mezi sílou motivace a výkonem 

Obr.2. Teorie očekávání (Forsyth, 2003). 

Patrik Forsyth říká (Forsyth, 2003): „Tato teorie nevylučuje manažery, kteří mají velké 

požadavky a stanovují si vysoké cíle, nýbrž zabývá se spíše sledováním a ovlivňováním 

způsobu, jakým se na ně dívají lidé. Přesvědčte lidi, že mohou vyniknout, a uvidíte, že 

skutečně mohou, ba že opravdu vyniknou. To není pouhá teorie, to je něco, co lze využít a s 

čím můžete pracovat. Měli byste mít na paměti: 

o Jedinci se svým přesvědčením a pocity jeden od druhého liší. Každý může k dosažení 

úspěchu potřebovat nějaký jiný stimul. Právě to je jeden z faktorů, které oslabují 

účinnost všeobecné jednotné motivace. 
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o Lidi často aktivuje vnitřní uspokojení, jež nemusí být vůbec ovlivněno vnějšími 

symboly a dokonce ani ne penězi (např.špatně placená zaměstnání, a přesto jsou 

chápány jako přitažlivá, protože nabízejí větší míru osobního uspokojení). 

o Důležitou roli hraje správné načasování. Velký úkol může zpočátku odrazovat svým 

rozsahem, takže lidé neuvěří v možnost úspěchu a odmítnou ho vykonat.“  

 

Podle teorie Victora Vrooma je k tomu, aby pracovník vyvinul úsilí, třeba splnit tři 

podmínky (Forsyth, 2003): 

1) Jeho úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem. – Práce, která je zbytečná 

nepřináší výsledek, se sotva setká se zájmem a osobním nasazením pracovníka. Nikdo 

nedělá rád nesmyslnou práci. Práce musí dávat předpoklad příslušného efektu, pak 

teprve vyvolá snahu.  

2) Výsledek jeho činnosti musí být následován odměnou. – Zůstane-li výsledek práce 

nepovšimnut nebo víme-li, že se odměny sotva dočkáme, opět to znamená mizivé úsilí. 

Pracovník může vykonávat práci velmi úspěšně, ale nedostatek odpovídající odměny ho 

bude stejně demotivovat. Výsledek práce proto musí být následován odměnou.  

3) Tato odměna musí mít pro pracovníka význam. – Pro lidi jsou prioritní různé motivy. 

Pro někoho jsou důležité peníze, ale jinému jde třeba více o slávu nebo o jistotu do 

budoucna. Vedle peněz lze mezi druhy odměn zařadit i veřejné uznání, překonání 

překážky či potěšení z práce. 

 

2.2.7. Teorie X a teorie Y 

 

Tento zajímavý koncept vychází z první motivační teorie Douglase McGregora, který 

definoval lidské chování v organizaci dvěma protichůdnými způsoby X a Y (Forsyth, 2003): 

o Teorie X předpokládá, že lidé jsou líní, nezodpovědní a o práci se nezajímají. Má-li 

být něčeho pořádného dosaženo, musí k tomu být tlačeni a ponoukáni, přičemž tento 

proces může do jisté míry podpořit odměna. 

o Teorie Y se na věc dívá z opačného úhlu pohledu a předpokládá, že lidé pracovat 

chtějí. Radují se z dosažených výsledků, odpovědnost je uspokojuje a svou 

přirozeností tíhnou k tomu, aby jim práce byla pozitivní zkušeností. 
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Forsyth prosazuje následující teorém: „Vždy platí, že motivace vytváří proces, který 

v každé situaci vede k těm nejlepším výsledkům. Určitá míra motivace může pomoci přenést 

lidi ze situace, jež odpovídá teorii X, do situace, která odpovídá teorii Y. Potom je daleko 

jednodušší vybudovat pozitivní principy, které zase napomohou dosáhnout vyšší úrovně 

motivace a tedy i vyššího výkonu.“ Navíc sociální výzkumy prokazují, že lidé kladně reagují 

na všechno, co činí jejich práci zajímavější (Forsyth, 2003). 

Dle Patrika Forsytha (Forsyth, 2003) lidské potřeby postupují odspodu nahoru: člověk se 

nejdřív zaměřuje na základní, až dojde k uspokojení z vlastní seberealizace. Objevuje se 

poznatek, že poklesl význam jistoty zaměstnání a vzrostla důležitost jiných jistot. Na postoj 

lidí v hierarchii potřeb může mít značný dopad i vývoj nových pracovních postupů. Třeba 

počítačové systémy, kdy kontakty s kolegy jsou značně omezeny a lidé nepociťují 

společenskou potřebu (přátelé a osobní kontakty všeho druhu). 

Hierarchie motivačních potřeb (Forsyth, 2003): 

• potřeby seberealizace (jak se díváte sami na sebe a jak 

se na vás dívají ostatní) 

• potřeby vlastního ega (jak lidé uznávají vás a vaší práci) 

• společenské potřeby (přátelé a osobní kontakty všeho 

druhu) 

• potřeby zajištění (například jistota zaměstnání) 

• tělesné potřeby (jídlo, teplo) 
 

 
Teorie Forsytha je zajímavá poznatkem, že motivace je základní dovedností. Proto dobrý 

manažer v sobě musí vybudovat dostatečné motivační schopnosti. Musí přemýšlet v kontextu 

a plnit úkoly ve správné návaznosti. Vojtíšková však namítá (Vojtíšková, 2010): „Často se 

tak nestává a ve škole je chaos, učitelé přesně nevědí, co se po nich vyžaduje, nebo ani netuší, 

že ředitel s jejich prací není spokojen. A naopak ředitel neví, co zaměstnanec postrádá, co by 

chtěl. Správně zvolený postup by měl u lidí navodit chuť plnit úkoly a dosahovat stále lepších 

výsledků. Také je nezbytné vědět, zda zaměstnanec je spíše typu X či Y a motivaci tomu 

přizpůsobit. V mateřských školách je neopominutelná seberealizace zaměstnance a tvůrčí 

aktivita. Je tomu však všude? Důležité je si také stále uvědomovat, že lidské potřeby postupují 

odspodu nahoru. Člověk se nejdřív zaměřuje na základní, až dojde k uspokojení z vlastní 

seberealizace.“ 
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2.2.8. Teorie zpevňování 

Teorie zpevňování odpovídá klasické představě o motivaci postavené na materiálních 

potřebách. Tato teorie je postavena na názorech B.F.Skinnera a behavioristů. Behavioristé si 

všímali především chováním – nezabývali se tolik otázkou, co se děje uvnitř člověka. 

Modifikace chování je založena na myšlence, že chování člověka je závislé na jeho 

důsledcích (Bělohlávek, 2005). To znamená, že organizace může ovlivňovat chování svých 

pracovníků manipulací s důsledky tohoto chování. Systémem vhodně zvolených a 

termínovaných odměn lze efektivně formovat jednání a výkonnost pracovníků. Skinner 

rozlišuje čtyři možné způsoby motivace (Vodáček, 2001):  

1. Prvním postupem je pozitivní motivace. Je založena na vědomém či podvědomém 

vytvoření dojmu kladné zkušenosti. Směřuje k opakování jednání, za které byl 

pracovník dříve nějakou formou odměněn. Manažerům se ji doporučuje uplatňovat 

přednostně, protože usměrňuje chování pracovníků k cílům, jež jsou záměrem 

motivačního procesu. 

2. Druhým postupem je negativní motivace. Varuje pracovníka před opakováním 

jednání, které v minulosti vyústilo v postih. Doporučuje se ovšem používat velmi 

obezřetně neboť často vede, ve snaze vyhnout se postihu, k nepředvídatelnému jednání 

pracovníka. 

3. Třetím postupem je utlumení určité aktivity. Jedná se o demotivaci pracovníka, jehož 

přehnaná snaha vede spíše ke škodám než ke skutečně pozitivním výsledkům. 

4. Čtvrtým postupem je plně negativní trestání. Jedná se o přímou snahu zabránit 

škodlivému jednání nebo ho postihnout. Důležitá je zde otázka přiměřenosti trestu a 

zvážení pravděpodobného následného chování zaměstnance. 

 

2.3. Motivační faktory 

 

„Svět je motivován vysoce motivovanými jednotlivci, nadšenci, lidmi, kteří mají silné 

přání  a velkou víru.“ 

           Joe Batten 

 

Motivace je ovlivňována celou řadou různorodých faktorů, viz tab.2. Forsyth tvrdí, že 

motivace pracuje buď progresivně nebo kumulativně (Forsyth, 2003). Každý faktor může tu 
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či onu stranu pomyslných vah podpořit a přispět tak k vytvoření celkového motivačního 

klimatu, o který jde nám nebo našim lidem.  

Tab.2. Přehled motivačních faktorů. (Hansen, 2002)  

POZITIV<Í MOTIVÁTORY <EGATIV<Í MOTIVÁTORY 

prosba příkaz 

tažení tlačení 

hledání předností hledání nedostatků 

štědrá pochvala zdráhavé poklony 

spolupráce s ostatními a se sebou soupeření s ostatními 

vedení hodnotami hnaní hodnotami 

vedení vizí hnaní vizí 

otevřený, přístupný postoj uzavřený, obranný postoj 

očekávání toho nejlepšího očekávání horšího či nejhoršího 

kladení důrazu na výsledky kladení důrazu na činnost 

ráznost a bystrost nedbalost a těžkopádnost 

posilování druhých snižování druhých 

slyšení skrze aktivní naslouchání negativní naslouchání 

laskavost a starostlivost nenávist a nepřátelství 

učení se pocit vědění 

zaměření na cíl zaměření se na roli 

vítání změny vzdorování změně 

zaměření se na člověka zaměření se na roli 

„my“ „já“ 

křišťálově čistá integrita účelová morálka 

 

Ze samotné přirozenosti lidí a způsobů jejich motivace, vyplývá pět důležitých principů, 

kterými se manažer, zabývající se motivací svých podřízených, musí řídit. Jsou to tyto 

následující principy (Forsyth, 2003): 

• 4eexistuje žádné magické zaklínadlo. Nic, a rozhodně ne peníze, neumožňuje snadné 

vytvoření pozitivní motivace v jediném okamžiku. 
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• Úspěch spočívá v detailech. Dobré motivace lze docílit minimalizací faktorů, které by 

mohly způsobovat nespokojenost, a naopak posílením těch, které mohou pozitivní 

motivaci utvářet. 

• Kontinuita. Vytváření a udržování správného motivačního účinku zabere určitou 

dobu, jedná se o nepřetržitý úkol. Tajemství úspěšné motivace spočívá v tom, aby pro 

dosažení maximálně pozitivních pracovních výsledků bylo vynaloženo minimum 

času. 

• Časová souslednost. Pracovní výkon se od určitého okamžiku může měnit, tj.růst či 

klesat. Pokles je vždy způsoben nízkou motivací či demotivací lidí. Obecně platí, že 

nejprve dochází k poklesu motivace, a až po ní následuje výkon. Je proto žádoucí 

sledovat v určitém časovém horizontu příznaky nízké motivace lidí v týmu a včas a 

adekvátně na tento pokles reagovat. Jestliže se zlepšuje motivace, výkon na sebe 

obvykle nenechá dlouho čekat. Nicméně nepřiměřená reakce může také vyvolat více 

škody než užitku. 

• Mějte na paměti ostatní lidi. Většina manažerů se domnívá, že některé věci, které by 

mohly zaměstnancům působit starosti nebo je naopak motivovat, nemají žádný 

zásadní význam. Na to však vůbec nezáleží. Důležité je, že je za významné považují 

sami zaměstnanci. Starosti manažera nejsou totožné se starostmi, které pociťují jiní 

lidé. Pokud je zavrženo něco, zejména pak jakákoliv triviální či nepřirozená věc, při 

budování motivace jen kvůli tomu, že pro manažera tato věc nemá žádný význam, 

odstraní se tak pouze jeden motivační faktor, který by mohl pomoci při vytváření 

motivačního ovzduší. Dosažení vytčeného cíle je tak ztíženo. Navíc lidé si mohou 

začít myslet, že manažer o ně nemá zájem.  

 

V rámci teorie motivačních faktorů se lze v literatuře často setkat i s porovnáním termínů 

a vzájemným vztahem termínů motivace a manipulace. Kim tvrdí, že hranice mezi motivací a 

manipulací je často nejasná (Kim, 2003). Manipulace se pojí především s klamáním vedoucím 

člověkem k činnostem, které by jinak možná nedělal. Motivace naopak spočívá 

v podněcování k jednání, které je pro člověka potřebné a které sám nedokáže začít nebo 

dokončit. Jestliže někoho motivujete k určité činnosti, stavíte na jeho skrytém vnitřním přání 

to uskutečnit. Při manipulaci naopak vytváříte přání, které je falešné a zavádějící. Manipulace 

je nepříliš inteligentní, negativní forma motivace působící jako velmi krátkodobý nástroj. 
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Následující seznam motivujících potřeb a činností, viz tab.3, má obvykle manipulativní 

povahu a vystupují tudíž jako negativní motivační faktory. 

Tab.3. Motivující potřeby a činnosti manipulativní povahy. (Kim, 2003) 

hněv ego politika 

proradnost, zrada strach odpor  

kontrola nenasytnost, chtivost odplata 

podvod, klam peníze marnivost 

zoufalství   

 

2.3.1. Pozitivní motivační faktory 

 

Základním smyslem veškeré pozitivní motivace je posílení a upevnění. Jednou z definic 

posílení (Hansen, 2002) je „dodat novou sílu“. Je tedy nesmírně důležité pochopit, že 

synergický způsob, jakým lze budovat komunikaci, je využití sil a schopností zúčastněných 

jednotlivců. „Slabost je absencí nebo nedostatkem síly. Každý z nás je definován či profilován 

svými silami a schopnostmi. Pouze naše síly a schopnosti dávají dohromady to, čím jsme. 

Musíme tedy začít hledat síly v sobě. Teprve pak můžeme být schopni vidět přednosti druhých 

a dále na nich stavět. Pozitivní posílení může být pouhou prázdnou frází, pokud není živeno 

sebedůvěrou. Skutečná sebedůvěra může být plně funkční pouze ve vztahu k druhým. 

Organizace musí udělat vše pro to, aby vytvořila takové klima či podnikovou kulturu, kde 

budou lidé uznáváni za to, čím opravdu jsou, a kde se jim dostane ocenění za dobře 

vykonanou práci.“ (Hansen, 2002). Základními motivačními faktory jsou podle Hansena 

(Hansen, 2002):  

a) Dosažení cíle – Dosažený cíl je relativní hodnota. Každý je rád, pokud se mu podaří 

něčeho dosáhnout. Proto je důležité poskytnout zaměstnancům dostatečné množství 

měřítek, jimiž by mohli své úspěchy porovnávat. Lze je vztáhnout prakticky na 

cokoliv např.kvalita odvedené práce a čas, který zabrala; rychlost a efektivita; jak 

dobře jsou zaměstnanci instruováni; úspora výdajů aj. Čím více různých způsobů při 

poměřování věcí používáme, tím snáze zaznamenáme změny a současně rozšíříme 

možnosti, jak zdůraznit dosažené úspěchy a v důsledku můžeme i motivovat. Čím 

častěji budou lidé moci říct „To se povedlo“ nebo „Byly jsme dobří“, tím lépe. Úspěch 

je nejsilnější motivační prostředek, a proto i  jeden z nejdůležitějších. Jeho moc je 

často posílena, pokud jde v ruku v ruce s dalším faktorem. 
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b) Uznání – Uznání úspěchu hraje v motivačním procesu ještě významnější roli a také se 

dobře slučuje s dobrým řízením. Pokud totiž jsou věci dobře organizovány a lidé 

nevědí, co mají dělat, a nemají jasné cíle, je dosažení úspěchu a jeho uznání obtížené. 

Nejjednodušší formou uznání je např.když řekneme „dobrá práce“ – „výborně“ – „to 

je ono“ – „Jak se ti to podařilo?“ – „Ty už to máš?“. Uznání může být také výrazné a 

hmatatelné jako např.zvýšení mzdy, služební postup nebo určitá stimulující finanční 

odměna.    

c) Práce sama o sobě – Všichni trávíme značnou část života v práci. V některých 

zaměstnáních je motivovat lidi snadnější než v jiných: jsou sama o sobě zajímavější, 

mají pro člověka větší význam nebo působí potěšení. Ale i nezajímavou práci lze 

učinit atraktivnější, pokud nastolíme dobrou komunikaci a pokud lidé mají přehled, 

jak zapadají do celkového obrazu, a vidí, že jejich přínos je chápán jako důležitý a 

cenný. Různé projekty, jako jsou např.kroužky kvality nebo pouhá schránka na 

návrhy, mohou lidem obohatit jejich pohled na vlastní zaměstnání a současně vést i 

k něčemu užitečnému. 

d) Odpovědnost – Odpovědnost je spojena s organizací, rozdělením práce a pověřením. 

Zatížíme-li lidi odpovědností, dosáhneme toho, že budou o své práci více přemýšlet, a 

tím dosáhneme nejen vyšší produktivity, ale i efektivity, kvality a vůbec jakéhokoliv 

aspektu, kterým se může poměřovat míra úspěchu. Lidé mohou vést různé vedlejší 

projekty, mohou stát odborníky na určitou oblast, mohou instruovat nové pracovníky, 

starat se o záznamy, aktualizovat informace a mnoho jiných věcí. V každém případě to 

může posílit motivaci a zvýšit výkon. 

e) Postup – Nikdo nechce věčně zůstat ve stejné pozici. Lidé jsou rádi, když cítí, že 

jejich kariéra postupuje dopředu. Vezmeme-li v úvahu vše, co je s tím spojeno 

(například vyšší plat), je zřejmé, že potřebu postupu vnímají velice silně. Ale i 

samotný pocit postupu působí velmi motivačně.  

f) Růst – Existují dva druhy osobního rozvoje – postup a růst. Postup se odehrává 

v jedné organizaci, zatímco růst znamená přestup do dalšího zaměstnání. Dobří 

motivátoři umožní lidem odejít. Důvod spočívá ve vytvoření a udržení prvotřídního 

týmu zaměstnanců (takový, jehož členové nakonec budou moci získat lepší místo 

někde jinde, pokud už nemají možnosti postupu v rámci organizace), který bude 

vykazovat maximální výkony po co nejdelší dobu.   
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2.3.1.1. Pochvala 

 

Pochvala je jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů. Obecně vedoucí pracovník 

sděluje zaměstnanci, že je s jeho prací spokojen a naznačuje: „Ano, tímto způsobem stále 

pokračujte“. Pochvala má tak má primárně za úkol naplnit zaměstnance novou energií a 

radostí z úspěchu. Má-li však manažer tohoto účelu dosáhnout, měl by se držet několika zásad 

(Bělohlávek, 2005):  

1. Pochvala by měla být konkrétní. Pracovník by měl vědět, za co je chválen.  

2. Pochvala musí být adresná. Za určitých okolností je vhodné pochválit tým. Mnozí 

členové si však myslí, že úspěchu bylo dosaženo díky jejich zásluze a ostatní tak 

lacino přicházejí k pochvale. Považují to za nespravedlnost a očekávají uznání svého 

osobního přínosu. Čili po vyzdvihnutí týmu by měl vždy následovat projev uznání 

zvláště aktivních jedinců. 

3. Pochvala by měla být vyslovena včas, nejlépe ihned po dosažení úspěchu pracovníka. 

Taková pochvala působí mnohem silněji, než uznání, které je odkládáno na vzdálený 

termín, i když se jedná o termín pravidelného hodnocení. 

4. Pochvala by měla být veřejná. Pochvala sdělená před ostatními pracovníky je 

dvojnásob účinná. Vedoucí by se neměl stydět vyzdvihnout zaměstnance za dobré 

výsledky před spolupracovníky. Dává tím najevo i ostatním, jaké jednání se očekává.  

5. Pochvala by neměla být formální. Někdy působí vyjádření pochvaly jakoby se 

vedoucí snažil odbýt nepříjemnou povinnost, jako by to chtěl mít co nejrychleji za 

sebou. Pracovník se však bude cítit úplně jinak, projeví-li vedoucí zájem – zeptá se, 

jakým způsobem pracovník úspěchu dosáhl nebo se pokusí odhadnout a popsat 

nesnadnost práce, která vedla k dobrým výsledkům. 

6. Připravenost chválit. Je mnoho věcí, které lidi vykonávají úspěšně, aniž by si toho 

nadřízení vůbec povšimli. Ti berou za samozřejmé, že se práce daří bez problémů. 

Měli by však hledat zásluhy jednotlivců i tam, kde si toho dříve nevšímali. Vedoucí by 

měl aktivně vyhledávat úspěchy, za které bude moci pracovníky pochválit. 
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2.3.1.2. Výtka 

 

Stejně jako pochvala je i výtka (kritika) důležitým nástrojem motivování. Nemá-li být 

oslaben její účinek, nebo nemá-li dojít k nežádoucímu efektu, musí se i výtka držet jistých 

zásad (Bělohlávek, 2005): 

1. Musíme přesně zjistit důvody selhání. Mnozí manažery kritizují pracovníky, aniž by 

chtěli slyšet, jak k chybě došlo. Podrobnosti je nezajímají. Ve skutečnosti však chyba 

mohla být způsobena někým úplně jiným. 

2. Vytýkáme nedbalost a nezodpovědnost. Existují celkem tři druhy chyb – chyba 

z nedbalosti (tu je třeba přísně postihnout), chyba z neschopnosti ( neschopný člověk 

nemůže za to, že je neschopný) a chyba z nevědomosti ( nelze trestat člověka za to, že 

musel rozhodovat o situaci bez sebemenšího dostatku informací o problému). Je proto 

třeba zvažovat důvody chyby a postihovat jen ty chyby, které skutečně vznikly 

nedbalostí. 

3. Očekávání musí být jasně stanoveno. Pracovník musí jasně vědět, co se od něho 

očekává. Jinak mu můžeme těžko něco vytýkat. 

4. Výtka musí být adresná. Kolektivní kritika je sotva kdy účinná. Pracovníci, kterých se 

týká, se domnívají, že jde spíše o všechny ostatní, nebo se spokojeně usmívají, že jim 

to zase prošlo. Naopak ti, kteří za nic nemohou, se cítí demotivováni. 

5. Vytýkat je třeba konkrétní věci. Vyjádříme-li svou nespokojenost s činností 

pracovníka v obecné rovině, pravděpodobně budeme nesprávně pochopeni. 

6. Výtka nesmí obsahovat osobní napadení. Osobní kritikou člověka pouze urazíme. 

7. Ať výtka probíhá mezi čtyřma očima. Je to záležitost pouze dvou lidí a to 

podřízeného a šéfa. Veřejný výtka je dvojnásobným postihem a ponižuje pracovníka. 

8. Výtka musí mít odpovídající formu. Nedostatky vytýká dospělý dospělému, nikoliv 

učitel žáčkovi. Je třeba respektovat důstojnost kritizovaného pracovníka. Neponižujme 

ho, nezesměšňujeme, nepoužíváme ironie, neřveme, nepoužíváme nevybíravých slov. 
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2.3.1.3. Plat a finanční odměna 

 

„Kdyby peníze byly tak velkým zdrojem motivace, jak si lidé často myslí, všichni bychom byli 

bankovními lupiči.“ 

           Sang.H.Kim 

 

Mnoho manažerů se domnívá, že jedinou motivací pracovníků jsou peníze. Mzda má jistě 

značný význam, ale není to jediný prostředek motivace. Finanční motivaci bývá proto 

připisován největší význam a často tomu tak i opravdu je. Jde však také o motivační 

prostředek obzvláště citlivý, který může neuváženým používáním vyvolat úplně jiné efekty 

než které byly původně zamýšleny. Plat tedy může jak pozitivní, tak i negativní motivační 

efekt. K dosažení pozitivního motivujícího účinku pomocí finančního odměňování by se 

manažer měl řídit následující principy (Bělohlávek, 2005):  

1. Manažer má vysvětlit výši odměny pracovníkovy. Vedoucí se domnívají, že 

zaměstnanec se dovtípí podle výše odměny, jaká je úroveň jeho výkonu. Měli by mu 

však vysvětlit, za jaké výsledky mu byla stanovena výše odměny. 

2. Výše odměny má být adekvátní zásluze pracovníka. Odměna, která je proti 

skutečným pracovním výsledkům příliš nadsazena, vyvolává v zaměstnanci pocit 

viny. Nízká odměna, která pracovním výsledkům neodpovídá, vyvolává hněv.  

3. Výkonnost je motivována zejména pohyblivou složkou mzdy. Má-li však působit, je 

třeba jasně oddělit vysoký výkon od nízkého a vysvětlit, jaké chování bude 

odměňováno. Pokud lidé nechápou vztah mezi odměnou a pracovními výsledky, 

účinek se ztrácí.  

4. Stejná nebo skoro stejná odměna snižuje motivaci. Mnozí manažeři nemají chuť 

rozlišovat pracovníky podle pracovního výkonu, protože se obávají možných 

konfliktů. V lidech to pak vyvolává dojem, že je jedno zda pracují nebo nikoliv, 

protože to jejich mzdu stejně neovlivní. 

5. Pevná složka mzdy motivuje k setrvání i k náboru. Vedoucí se většinou dožadují co 

nejvyšší pohyblivé složky mzdy, protože v ní vidí hlavní motivační nástroj. 

Neuvědomují si, že zatímco pohyblivá složka posiluje výkonnost, pevná složka je 

nástrojem stability pracovníků. 
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6. Zaměstnanci by měli být zainteresováni na výsledcích celku. Podporujte týmového 

ducha. V opačném případě dochází k soupeření mezi útvary organizace ke snaze 

dosáhnout výsledků na úkor ostatních. 

7. Čím je jednodušší systém, tím silnější bude motivace. Je-li mzda stanovována na 

základě velkého množství kritérií a nepřehledných pravidel, ve kterých se pracovníci 

nesnadno orientují, motivační účinek se ztrácí. 

8. Včasnost odměny posiluje motivaci. Odměna, která následuje těsně po splnění úkolu, 

má mnohem větší sílu než odměna odložená na konec čtvrtletního, pololetního nebo 

ročního období. 

 

Ve školství se finančně odměňuje podle <ařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě č.. 564/2006 Sb., v platném znění. Výše tarifního 

platu je závislá na odborném vzdělání a odpracovaných létech a nemá na ni vliv kvalita 

odváděné práce. Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění určuje, 

jak máme pracovníka správně zařadit. Dále musí ředitelka splnit požadavky nařízení vlády 

469/2002 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů, kterým se stanoví katalog prací a 

kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě . 

Z výše uvedeného a z mojí osobní zkušenosti vyplývá, že ředitelé mají jen omezené 

možnosti, jak diferencovaně finančně hodnotit a tím motivovat pracovníky. Jsou to vlastně 

pouze nenárokové složky mzdy : osobní příplatky a odměny. Jejich výše je závislá na 

krajských normativech, které vychází z počtu žáků – dětí ve škole.  

Každá ředitelka by měla mít zpracovaný Vnitřní mzdový a platový předpis, se kterým by 

měli být zaměstnanci důkladně seznámeni a který obsahuje mimo jiné i kritéria pro přiznání , 

respektive dekretaci osobních příplatků a odměn. Ředitelka by měla v jejich dekretování 

postupovat nanejvýš spravedlivě, průhledně a za svým rozhodnutím si stát. Ředitelka si může 

zvolit vlastní časová období, na která dekretuje osobní příplatky a odměny zaměstnancům. 

Zpravidla to bývá osobní příplatky na 1 rok, odměny dekretuje zpravila 1x – 4 x ročně. 
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2.3.1.4. Benefity 

 

Další velkou možností, jak motivovat zaměstnance jsou tzv. benefity, zaměstnanecké 

výhody. Patří mezi oblasti, jak uspokojit kategorii potřeb jistoty a bezpečí.  

Co se vlastně skrývá za pojmem benefity? Employee benefits – výraz hojně užívaný ve 

světě se pomalu vžívá i u nás. Doslovný překlad znamená zaměstnanecké výhody. Nováková 

píše (Nováková, 2010): „Pod pojmem zaměstnanecká výhoda si lze představit prakticky 

cokoli, co zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje nad rámec stanovený platnými právními 

předpisy. Benefiční program představuje dotažení manažerského odměňování do podoby 

komplexního a cíleného systému odměňování. Ve sféře průmyslu a služeb jsou tyto programy 

naprostou samozřejmostí, i když jejich četnost je rozmanitá. Ve školství je tato oblast 

problematická. Částečně by benefity mohly být poskytovány z Fondu kulturních a sociálních 

potřeb. Jedná se však o sociální fond a každá škola si v rámci platných předpisů může 

stanovit sama, jak bude poskytovat svým zaměstnancům prostředky Fondu kulturních                   

a sociálních potřeb. Do Fondu kulturních a sociálních potřeb odvádí zaměstnavatel 1%                 

z hrubého ročního objemu mezd a pravidla pro jeho čerpání nám vymezuje vyhláška 114/2002 

Sb, o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.“ 

Ředitel školy by měl na počátku roku společně se svými zaměstnanci sestavit a projednat 

plán čerpání prostředků FKSP. Při sestavování plánu by měl brát zřetel na požadavky 

zaměstnanců v souladu s finančními možnostmi organizace. Pokud má ve své organizaci 

odborovou organizaci, měl by členům předložit návrh plánu čerpání prostředků FKSP a tento 

návrh s nimi projednat a odsouhlasit. Paragraf 4 vyhlášky 114/ 2002 Sb. v platném znění, 

umožňuje přispívat na masáže, hradit nákup vitamínových preparátů, přispívat na očkování 

proti chřipce, přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, vybavení pro sportovní 

a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům, půjčky na bytové účely, lze přispívat 

na závodní stravování, na rekreace, kulturu, tělovýchovu a sport, sociální půjčky a výpomoci 

a na penzijní připojištění. V každé organizaci si mohou zvolit v rámci zákona takové oblasti 

čerpání, které zaměstnancům vyhovují. Zůstává otázkou, zdali by při případné změně 

legislativy bylo možné využívat tyto prostředky jako motivační nástroj, k diferenciaci výhod 

mezi zaměstnanci a zdali by ředitelky tyto možnosti vůbec využívaly. Některé školy mohou 

poskytovat pedagogům i přístup na internet, což lze v porovnání s těmi, kde tuto možnost 

nemají, také považovat za formu benefitu. V současné době probíhá na portálech řada                 

e-learningových kurzů, sloužících k sebevzdělávání, pedagogové mohou využívat webové 
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stránky metodický portál RVP pro učitele (www.rvp.cz), operativněji komunikovat s rodiči, 

případně vytvářet výukové programy pro interaktivní tabule (Nováková, 2010). 

 

2.3.1.5 Seberealizace 

 
Nejdůležitějším rysem seberealizovaného člověka je podle Maslowa tvořivost, která 

spočívá v tom, že jeho smysl a myšlení jsou otevřené novým zkušenostem, dokáže vidět věci 

kolem sebe novým způsobem a dokáže dojít k novým závěrům na základě známých 

informací. Nejčastější důvod nespokojenosti a pocitu nedostatečné seberealizace je ztráta 

motivace (Niermayer, 2005). 

Co se stalo, že práce přestala zaměstnance těšit a přestala mu vyhovovat tak, že se cítí 

nemotivovaný? Přílišná stálost, stejnost a stereotyp může být vnímán jako nuda a důvod ztráty 

motivace. Práce je sice zdrojem obživy a zajištění materiální existence, ale stále v ní všichni 

zkoušíme hledat víc. Nováková doporučuje toto (Nováková, 2010): „Ředitelky by si měly 

uvědomit, že klíčem pro spokojenost jejich zaměstnanců je najít v práci radost a pocit 

uspokojení. Měly by vytvářet prostor pro vznik pocitů seberealizace, užitečnosti a 

smysluplnosti vykonávané práce u svých „lidí“. V mateřských školách můžeme toto 

poskytovat nabídkou a umožněním dalšího vzdělávání, vytvářením prostoru pro kreativitu 

zaměstnanců. V oblasti předškolního vzdělávání je problematická oblast kariérního růstu, 

protože v současné době jsou jen několik oblastí pracovního postupu. Mohou se stát 

ředitelkami nebo například uplatnit své zkušenosti a znalosti v České školní inspekci. Další 

možností seberealizace pro učitelku může být spolupráce mateřské školy se střední 

pedagogickou školou, nebo vysokou školou, připravující své studentky na výchovně vzdělávací 

práci v předškolních institucích. Jejich studentky pravidelně vykonávají v mateřské škole 

odbornou praxi. <ěkteré učitelky se při v předávání svých zkušeností budoucím kolegyním 

mohou cítit spokojené.“ 

Pracuje-li zaměstnanec výborně a existuje-li ta možnost, má být povýšen. V opačném 

případě bude hledat možnosti sebeuplatnění u jiného zaměstnavatele, kde mají tuto stimulaci 

kvalitněji propracovanou. V tomto případě nemusí jít o klasickou kariéru učitel-zástupce 

ředitele-ředitel-důchod. Zde to může zafungovat i tak, že učitel na škole má na starosti 

významné akce nebo projekty školy. Vyšší úrovní je to, že si buduje své vlastní oddělení, 

detašované pracoviště, subjekt zřízený školou. Může to být jazyková škola, centrum aerobiku, 

cestovní kancelář pro děti, školní klub pro volný čas, zařízení pro celoživotní vzdělávání,… 
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Druhou možností je udělat kariéru ve svém oboru. To znamená, že učitel se dostává do 

komisí, které se zabývají rozvojem předmětu, organizují soutěže. Zde se učitel také zabývá 

lektorskou činností. Další možností je kariéra v školských asociacích, kde má možnost 

uplatnit své znalosti a dovednosti. Má možnost setkávat se s řadou dalších zajímavých lidí a 

do školy přinášet řadu podnětů. Zde musí fungovat jedno pravidlo – ředitel v tom nesmí 

bránit, naopak to musí podporovat. 

 

Motivace plánování kariéry(Boudová, 2008): 

a) úloha ředitele 

� Motivovat podřízené, aby měli zájem zdokonalovat svou profesionalitu, být 

„katalyzátorem“ jejich reakcí. 

� Konzultovat jejich záměry a korigovat jejich představy. 

� Spoluúčastnic se na tvoření plánu jejich rozvoje. 

� Sledovat a udržovat jejich aktivitu při plnění tohoto plánu. 

b) úloha pracovníka  

� Zhodnotit své dovednosti, schopnosti, zájmy a postoje. 

� Posoudit vhodnost zaměření své kariéry. 

� Naplánovat si jednotlivé kroky. 

� Konzultovat se svým nadřízeným vhodnost svého plánu a možnosti jeho podpory. 

c) úloha školy 

� Předkládat všem svým pracovníkům informace o možnosti zvyšování jejich 

profesionality. 

� Organizovat akce, v nichž se podřízení dozvědí o možnostech a formách svého 

rozvoje. 

� Organizovat nejrůznější formy výcviku dovedností, zdokonalování profesionality atd. 

� Vyjádřit jasná pravidla, jaké směry profesionálního rozvoje budou vedením 

podporovány a v jakém rozsahu (včetně finančních kalkulací). 

 

2.3.1.6. Stabilita pracovního prostředí 

 

Na tento motivační faktor lze nahlížet ze dvou úhlů pohledu - z hlediska jistoty 

zaměstnání a z hlediska vztahů v kolektivu. Jistota zaměstnání má na motivaci jedince 

nesmírně velký vliv. Hrozba ztráty zaměstnaní nepodporuje pracovní výkon. Pedagogům pak 
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může připadat zbytečné cokoliv vymýšlet nebo inovovat, považují to za ztrátu času i vložené 

energie. 

Vztahy mezi pracovníky MŠ se zabývala např.Boudová. Ve své práci (Boudová, 2008) 

tvrdí: „Pracovníci středního věku mohou snadno ztratit motivaci, předběhnou-li je mladší 

pracovníci. <ení divu, že se ptají na svou budoucnost. Je-li podle ředitele nepravděpodobné, 

že by byli povýšeni, je nutné pomoci jim nalézt rovnováhu.  

o Povýšení znamená větší zodpovědnost, více problémů. Je nutné se jich neustále ptát: 

„Je to skutečně to, co chcete?“  

o Hovořte se svými podřízenými o jejich problémech. Pokládejte jim otázky, které 

pomohou najít řešení. Mnohdy se stane, že pohovor s vámi pouze potvrdí jejich 

rozhodnutí, nicméně jim to dodá jistoty.“ 

 

2.3.1.7.  Další vzdělávání 

 

Jednou z forem péče o zaměstnance jsou i vzdělávací kurzy, které jsou často součástí 

programů rozvoje zaměstnanců. Úspěšní řídicí pracovníci systematicky vzdělávají své 

podřízené na všech úrovních nejen proto, že jim na nich záleží, ale protože to přispívá ke 

zvýšení zisku. Důkazy jsou více než přesvědčivé: vzdělaní a vyškolení manažeři i podřízení 

výkonnostně daleko předčí své neškolené konkurenty. Nicméně je nutné si uvědomit 

následující fakta (Boudová, 2008): 

� Samostudium nestačí. Děláte-li něco špatně a nikdo vás neopraví, naučíte se to 

nakonec dělat úplně špatně. 

� Představte si výcvik jako akcelerovanou zkušenost. Dobrý výcvik pomůže 

poučit se z chyb jiných a eliminuje náklady a zklamání spojené s nesprávným stylem 

učení.  

� Systematicky se starejte o rozvoj každého člena svého týmu. V opačném 

případě odejdou ti nejschopnější jako první. 

� Pomáhejte lidem naučit se i jiné činnosti, ne jen ty, které mají v náplni práce, 

abyste rozšířili rozsah jejich zkušeností. Zajistěte si zastupitelnost pro případ náhlé 

potřeby. Všemožně se snažte, aby práce vašich podřízených nebyla stereotypní a 

nudná.  

� Zvažte, jak zvýší výcvik výkonnost všech vašich pracovníků a do jaké míry 

vám umožní obsazovat uvolněné funkce vašimi pracovníky. 
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2.3.2. :egativní motivační faktory 

 

Mnoho vedoucích pracovníků si často klade otázku: „Proč jsou lidé demotivováni ?“. 

Bělohlávek má pro tento problém následující vysvětlení (Bělohlávek, 2005): „Z obecného 

pohledu vzato, pokud se člověk snaží uspokojovat svou potřebu a postaví se mu do cesty 

nepřekonatelná překážka, nastává tzv.frustrace. K frustraci dochází, když například pracovník 

nedostane odměnu, kterou očekával, nebo když dojde k pokažení práce, kterou se zabýval, 

nebo když mu vedoucí nedá dovolenou, na kterou se těšil. Aktivita, způsobená potřebou, vede 

k uspokojení potřeby. Často se však při uspokojování objevují překážky-bariéry, které brání 

člověku v dosahování cíle. <euspokojováním potřeb vzniká frustrace. Motivační energie 

zůstává nahromaděna a nevybita.“ Lidé pak reagují na frustraci různým způsobem 

(Bělohlávek, 2005): 

• zesilují své úsilí, aby překážku překonali (energizace), 

• vzdávají se svého záměru (únik), 

• vybíjejí potlačenou energii násilím (agrese), 

• hledají náhradní cíle (sublimace), 

• sami sebe přesvědčují, že cíl, o který usilovali, nestojí za to a že je vlastně dobře, 

že ho nedosáhli (racionalizace), 

• vracejí se k vývojově nižším způsobům uspokojení potřeb (regrese). 

 

Demotivátory ovlivňují negativní emoce a vyvolávají negativní jednání lidí, jako je 

např.vysoká fluktuace, absence, nekázeň, liknavost, nedbalost, lajdáctví, nízká iniciativa, 

bevyužívání pracovní doby, kritéria vedení, konflikty apod. Existují ve velkém množství 

variant. K nejvýznamnějším a nejčastěji uváděným demotivačním faktorům patří (Bělohlávek, 

2005): 

• Nevšímavost vedoucího k dobrým pracovním výsledkům. 

• Nevšímavost vedoucího k chybám a nedostatkům. 

• Chaos nebo špatná organizace práce. 

• Nespravedlivé odměňování. 

• Nezasloužená pochvala jiného pracovníka. 

• Nezasloužená kritika. 

• Hrubé jednání nebo zesměšňování. 

• Pokažení dobré práce na dalším pracovišti. 
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• Nezájem o nápady podřízených. 

• Neochota vedoucího zabývat se pracovními problémy podřízených. 

• Nepotrestaný podvod nebo krádež ze strany jiných pracovníků. 

• Nedostatek práce, materiálu, nástrojů atd. 

 
Účinný boj proti demotivátorům není jednoduchý. Nejlepším způsobem je nepřipustit 

vstup nemotivačních faktorů do firmy. Jakmile je demotivační faktor objeven, musí být 

neprodleně odstraněn. Přitom je velmi důležité si uvědomit nutnost zapojení zaměstnanců do 

tohoto procesu.  

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, existuje mnoho pozitivních motivačních 

faktorů, které můžeme využít k aktivní podpoře kladných pocitů. Na druhou stranu ale 

existuje dostatečné množství faktorů negativních, kterým je nutno se vyhnout (Forsyth, 2003) 

– seřazeny podle důležitosti : 

a) Politika a administrativní postup společnosti – Zbytečnou administrativu nebo 

byrokracii nemá v lásce nikdo. Každý formální postup, který zvyšuje efektivitu, může 

mít současně negativní vliv na lidi, kteří jej realizují. Proto je nutné každý prvek 

jakéhokoliv systému dokonale promyslet, abychom dospěli k jistotě, že jsou 

minimalizovány jeho nemotivační účinky. Například kontrolní systém je jistě 

nezbytný, ale papírování, které z něj vyplývá, může působit jako ubíjející dřina. Pokud 

lidé nepochopí jeho nutnost a výhody, budou tuto práci nenávidět a vykonávat ji 

neúplně nebo se zpožděním.  

b) Dohled – Práce a vztahy mezi lidmi silně ovlivňují motivační klima a tento vliv může 

být buď dobrý nebo špatný. Manažer se musí snažit vytvořit tým lidí, kteří budou rádi 

pracovat společně a zajistit, aby přesahy kompetencí mezi nimi nepůsobily problémy a 

nevytvářely napjaté ovzduší.  

c) Pracovní podmínky – Produktivita a efektivita práce jsou přímo ovlivněny tím, jak 

lidé pracují, a to zase vyplývá z toho, jaké jsou jejich pracovní podmínky. Lidé často 

ztrácejí motivaci, pokud jim v dobrém výkonu brání nevšímavost nadřízených vůči 

jejich pracovnímu prostředí.   

d) Osobní život – Jestliže zaměstnání zasahuje lidem nesmyslně nebo nespravedlivě do 

soukromého života, je to pociťováno s roztrpčením. Organizace musí od lidí očekávat, 

že budou tvrdě pracovat, ale všechno má své hranice. Navíc, je-li něčeho příliš, 

produktivita má tendenci klesat. Vzniká zde značný rozdíl mezi vynaloženým úsilím a 



 38 

dosaženými výsledky. Stejně důležitou otázkou je i to, zda se člověk k danému 

zaměstnání hodí. Je ženatý nebo svobodný, má právě založenou rodinu? Všechny tyto 

faktory mají vliv na to, jak lidé pohlížejí na praktické otázky svého zaměstnání a 

nesmírně důležité věnovat jim patřičnou pozornost. Je nutno si uvědomit, že 

zaměstnanci jsou lidé, kteří žijí i mimo pracovní prostředí.  

e) Bezpečnost – Bezpečnost zaměstnání může ale také nemusí působit motivačně. Lidé 

mají rádi bezpečnost na mnoho různých způsobů a pokud není těmito způsoby 

vyjádřeno, má to nemotivační dopad. Míra bezpečí je mimo jiné dílem následujících 

faktorů: organizace s jasným cílem a dobrou úrovní komunikace; jasné popisy práce a 

vymezení kompetencí; znalost, co se od nás očekává a jak je to hodnoceno; práce 

v týmu; práce pro dobrého manažera; rozhodné vedení a žádné zbytečné utajování. Je 

velice užitečné, pokud si každý v oddělení může přečíst popis práce svého kolegy. 

Popisy práce by měly dohromady jasně vyjadřovat, jak mají lidé společně pracovat a 

kde se jejich aktivity překrývají. 

f) Společenský status – Stejně jako bezpečí, i status může představovat skrytý aspekt 

lidské motivace. Lidé chtějí, aby si o nich ostatní mysleli, že jsou důležití a dělají něco 

významného. Manažer musí svým lidem v organizaci zjednat úctu – to znamená 

komunikaci. 

g) Plat -  Plat a hodnocení jako celek jsou samozřejmě důležité. Obecně je známo, že 

stávající plat je jen zřídkakdy motivační. Je nutné na něj pohlížet jako na součást 

celku, která pouze svým díle přispívá k dosažení konečného stavu. Pokud je plat 

nespravedlivý, neodpovídá podobným zaměstnáním v jiných organizacích a pokud 

není možné o něm diskutovat, může se stát silným nemotivačním faktorem. Motivaci 

lidí nikdy nelze podpořit pouze penězi. Nicméně plat nemusí být jako pozitivní 

motivační faktor zcela odepisován. Zvýšení platu, zvláště pokud je pojato jako ocenění 

zásluh, jistě působí motivačně. 

 

2.4. Tři omyly týkající se motivace 

 

Motivace bývá často špatně chápána, jak uvádí Niermeyer (2005). Patří mezi pojmy, které 

se těší velké oblibě. Být sám dobře motivovaný a být schopen motivovat druhé – to se 

považuje za mimořádně lákavou záležitost, patrně i proto, že motivace je důležitým faktorem 

úspěšnosti. Podniky očekávají od lidí, kteří se u nich ucházejí o práci, že jsou vysoce 
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motivovaní, aktivní a iniciativní. Za samozřejmou kvalifikaci a vlastnost řadových pracovníků 

se motivace považuje proto, že už jistou míru motivace v sobě mají. U vedoucích pracovníků 

se očekává nejen jejich vlastní vnitřní motivace, ale i schopnost motivovat k práci ostatní, 

umět je pro ni nadchnout. Jestli se přikládá motivaci takový význam a tolik se o ní hovoří a 

píše, pak se musíme zeptat: jsme snad nedostatečně motivovaní? A máme snad nedostatečný 

talent pro motivování druhých? 

 

Omyl číslo 1: 4ěkdo motivovaný je, někdo ne. Mnozí lidé se domnívají, že motivace je lidská 

vlastnost jako třeba spořivost, řemeslná zručnost nebo hudební nadání. Mělo by tedy platit, že 

někteří z nás, když se tahle „kaše“ rozdávala, dostali pořádnou porci, zatímco jiní přišli prostě 

poněkud zkrátka. A tak jsou někteří naši bližní přesvědčeni, že motivace je jednou provždy 

danou charakteristikou osobnosti a že se na tom také nedá nic měnit. (Niermeyer, 2005) 

A jak je to doopravdy… Motivace není prapůvodní vrozená lidská vlastnost. Abyste si toto 

tvrzení ověřili, musíte své kolegy pozorovat s odstupem, jako celistvé lidské bytosti, tedy 

nejen na pracovišti, ale i jako soukromé osoby. Rychle pak zjistíte, že prakticky každý má 

nějakou oblast, v níž se angažuje. A není-li to zrovna práce, pak je to určitě něco jiného: 

sportovní klub, zahrádka nebo dlouho toužebně očekávaný přírůstek do rodiny. Jestliže někdo 

v podniku neprojevuje žádoucí motivaci, nemůže to spočívat v charakteru jednotlivce. 

(Niermeyer, 2005) 

 

Omyl číslo 2: Motivace = manipulace. Zastánci tohoto názoru jsou přesvědčeni, že motivace 

je prostě jen hezčí výraz pro manipulaci. Vedoucí pracovníci proto potřebují jen ovládat a 

používat pár šikovných triků a jejich podřízení a spolupracovníci budou radostně tančit podle 

toho, jak oni budou pískat. (Niermeyer, 2005) 

A teď zase jak je to doopravdy… Motivaci nesmíme ztotožňovat s manipulací. Právě naopak. 

Motivace nemůže zdárně fungovat bez existence mezilidských vztahů, v nichž dominuje 

důvěryhodnost a férovost. Je přirozené, že chování vedoucích má nepochybně na motivaci jim 

podřízených spolupracovníků velký vliv. Ale pozor! Klíčem k úspěchu nejsou jakékoli triky. 

Mnohem spíše jde o to, aby šéfové pečovali o rozvoj svých spolupracovníků a vytvářeli v 

podniku ideální rámcové podmínky. (Niermeyer, 2005) 
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Omyl číslo 3: 4ic nemotivuje lépe než peníze. Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že skutečným a 

opravdovým základem motivace lidí jsou právě peníze. Jsou-li mzdy dobře nastavené, pak 

pracovníci „makají“ na nejvyšší obrátky. Peníze probouzejí ospalé dušičky a pilní, snaživí a 

ctižádostiví spolupracovníci se budou snažit ještě více, pokud je nalákáte na zvýšení platu. 

Stručně řečeno: kdo chce motivované spolupracovníky, musí jim pořád mávat před nosem 

tučným balíkem bankovek. (Niermeyer, 2005) 

Jenže ve skutečnosti… pracovníci reagují nanejvýš pobouřeně, když zjistí, že v jiných 

podnicích by byl jejich výkon honorován výrazně lépe. Jenže na nic si člověk nezvykne tak 

rychle jako na dobrý pat. Tak proč se potom angažovat…(Niermeyer, 2005) 
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3. Ředitel školy jako „mistr 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.“ 

Jiří Plamínek (2007) 

 

Každý, kdo chce vést nějaký kolektiv, by měl znát základní principy lidského chování, být 

obeznámen s principy motivace, s motivačními faktory. A ten, kdo chce řídit lidi skutečně 

efektivně, by měl tyto své znalosti bohatě využívat. Nefunguje-li správně manažerská 

motivace, dochází k jevu charakterizovanému výstižnými slovy (Vodáček, 1991): „Lidé 

nedělají to, co by bylo pro firmu prospěšné, ale to, kde bude jejich činnost kontrolována.“  

Řízení lidí je tedy velmi vážná záležitost. Nezáleží na tom, jestli se jedná jen o několik lidí 

nebo celou organizaci, principy řízení jsou vždy stejné. Lidé chtějí vědět, co se děje, chtějí 

osobní konzultace a pohovory, chtějí se účastnit řízení organizace. Chtějí mít pocit, že ať už 

dělají cokoliv, má to vždy nějaký reálný smysl, a jsou rádi, když jejich práce obsahuje i 

nějaké zábavné prvky. Rozhodně chtějí, aby jim práce přinášela naplnění. Jsou-li v těchto 

ohledech spokojeni, odvádějí dobrý výkon. Na motivaci tedy velmi záleží. Zvyšuje totiž 

efektivitu, účinnost a produktivitu. Nehledě na povaze plánovaných výsledků zvyšuje 

motivace také pravděpodobnost toho, že jich bude dosaženo. Na druhé straně, její nedostatek 

prodlužuje pracovní dobu managementu, vede k nárůstu soustavného kontrolování práce, 

zvyšuje množství polemik a sporů, kterým jsou pracovníci s nízkou motivací vystavováni. 

Není-li skupina lidí pracovně motivovaná, odrazí se to tento fakt v těchto oblastech (Forsyth, 

2003): Zvyšuje se: 

� absence; 

� plýtvání časem – přestávky, rozhovory (nesouvisející s prací) a vyřizování 

soukromých záležitostí (telefonování přátelům, surfováním po internetu); 

� pomlouvání a v nejhorším případě také šíření fám či soustavné vyrušování 

ostatních od práce; 

� odčerpávání financí z organizace (např.rozšiřování požadavků na finanční výdaje); 

� zpochybňování zaběhnuté politiky; 

� byrokracie. 
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Snižuje se: 

� zájem a tak i kvalita práce; 

� tempo práce; 

� ochota přijmout zodpovědnost; 

� úroveň kreativních připomínek; 

� dochvilnost (např.pozdní příchody na schůzky, hledání důvodů pro dřívější 

odchody domů); 

� pozornost (např.k nařízením managementu, což vede k chybám); 

� osobní účast na podporování kultury dané organizace. 

 

Úkolem vedoucího pracovníka není jen dosáhnout stanovených cílů. Musí se snažit, aby 

jich bylo dosaženo dobrovolně. V této oblasti je jakákoli chyba nepřípustná, protože faktor 

odporu má velký význam. Lidé se postaví proti všemu, co považují za neoprávněný 

požadavek, a to v takové míře, že následný boj zabere hodně času a vyžádá si velké úsilí, 

přičemž výkon pracovníků poklesne na minimální úroveň, o které se domnívají, že „by jim 

ještě mohla projít.“ Všichni tito vedoucí musí zvládat čtyři základní úkoly, které pomáhají 

organizaci dosáhnout efektivity a výkonnosti. Jsou to: plánování, organizace, kontrola a 

motivace. Z nich nejcitlivější a nejdůležitější je právě motivace, neboť je úzce propojena se 

všemi ostatními funkcemi. Plánování znamená vytčení cílů a zmapování cesty. Organizace je 

spojení zdrojů – lidí, kapitálu a materiálu – za účelem dosažení stanovených cílů. Kontrolou 

se rozumí vyhodnocení výsledků a případná změna postupů, které se neosvědčily. Motivace 

určuje výkon lidí a má vliv na to, jak efektivně bude cílů skupiny nebo organizace dosaženo. 

Jinými slovy, lidé na vedoucích pozicích musí být „mistry motivace“. Nedostatečná schopnost 

motivovat vyvolává na pracovišti nespokojenost, která se odráží v celkové neochotě, 

nepřátelství, trvajících potížích a dalších problémech.  

Dobrá motivace může současně učinit práci zajímavější jak pro motivovaného, tak pro 

motivujícího. Vezme-li se vše kolem a kolem, motivování lidí je tedy klíčovým aspektem 

manažerské práce (Forsyth, 2003). Není to jen, jak by si někteří lidé mohli myslet, „věc, 

kterou je dobré dělat“. Je to nástroj, kterým lze přímo ovlivnit výsledky. Hansen formuloval 5 

základních doporučení pro vedoucí pracovníky (Hansen, 2002): 

1. JASNÁ OČEKÁVÁNÍ (cíle a motivy) pevně vyžadované s péčí, důvěrou a 

důsledností. 

2. ZAKLÁDÁNÍ VŠECH PROSEB (nikoliv příkazů) na zjevných i tušených 

schopnostech a na jasném vědomí potřeb, tužeb a obav. 
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3. STAROST o to, aby byl na celou dobu připraven plán celkové výchovy, poradenství a 

podpory. 

4. STÁLÁ, DŮVĚRNÁ A STAROSTLIVÁ PEVNÁ VAZBA – Je-li zapotřebí pevného 

postoje, myslete vážně vše, co říkáte. 

5. OČEKÁVÁNÍ TOHO NEJLEPŠÍHO při zachování pevného, starostlivého postoje. 

Štědře udílejte zaslouženou chválu a buďte příkladem trvalé ochoty učit se. 

 

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

důvěru a noblesu. Základním předpokladem je nemyslet na sebe, musíme poznat a chápat své 

zaměstnance. Plamínek proto doporučuje vedoucím pracovníkům těchto devět zásad 

(Plamínek, 2010): 

� nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem;  

� lidé musí být spokojeni alespoň s něčím;  

� mnohdy stačí práci dobře vysvětlit a definovat;  

� jiní lidé mohou být citlivý na jiné podněty než vy;  

� při motivaci myslete na druhé ne na sebe;  

� obava z nepříjemného může stejně motivovat jako touha po příjemném;  

� aktuální motivy jsou souhrou vlivů osobností, situace a prostředí;  

� motivace není jedinou cestou ovlivňování lidí;  

� pod nechci, se může skrývat neumím nebo nemohu.  

 

3.1. Jak motivovat sama sebe 

 

Hansen doporučuje všem vedoucím pracovníkům následující plán přímé osobní motivace 

(Hansen 2002): 

1. Seznámím se lépe se svými schopnostmi a možnostmi. Tužby a přání jsou základem 

vašich motivů. Skutečná motivace nebo motivační činnost vyžaduje vytvoření 

křišťálově jasné sady motivů a pak činnost vedoucí k jejich dosažení a naplnění. 

Zatímco obavy a obranné mechanismy představují nejvážnější překážku uvolnění 

lidského potenciálu. 

 



 44 

2.  Budu žít a pracovat účelně a s jasným cílem.  

      „Existují pouze čtyři kroky k dosažení cíle: plánujte účelně, přípravy konejte 

s modlitbou na rtech, udržujte si pozitivní postoj a usilujte vytrvale.“ 

          William A.Ward 

3. Budu dbát na to, aby se ti, které motivuji, cítili skutečně orientováni na cíl. Je nutné 

vytvořit si jasný, ucelený systém očekávání, aby bylo možné odhalit, vyvolat a využít 

síly a schopnosti všech zdrojů organizace, což jsou v první řadě lidé. 

4. Budu pomáhat těm, které motivuji, objevovat v nich schopnosti a možnosti. Naše 

schopnosti jsou našimi nástroji. Každý z nás má v sobě hluboce zakořeněnou potřebu 

pocitu významu jako člověk a tyto pocity jsou posilovány jasnými, inspirujícími plány 

a soustředě ním se na přednosti.                                                                                       

 

„Lidé se ptají, jaký je rozdíl mezi lídrem a šéfem. Lídr působí venku v terénu, kdežto šéf 

pracuje v pohodlí v úkrytu. Lídr lidi vede, šéf je pohání.“ 

          Theodore Roosevelt 

 

5. Budu dbát na to, aby ti, které motivuji, se radovali z objevování a tvoření. Zřejmě 

nejúčinnější, dobře vyzkoušená rada pro všechny, kdo chtějí motivovat druhé nebo jim 

pomáhat nalézt vlastní motivační činnost je následující: „ Ptejte se, naslouchejte a 

slyšte, abyste mohli určit jejich přání, potřeby a možnosti“. 

6. Budu druhé vždy vést a povzbuzovat a ne je nutit a omezovat. 

7. Budu se snažit pomáhat kolegům dosáhnout plnosti svých možností. 

8. Budu průběžně hodnotit pokroky těch, které motivuji. Vést lidi k tomu, aby dosáhli 

maxima svých možností, je jednou z nejvíce vzrušujících činností. 
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Obr.3. Plán přímé osobní motivace (Hansen, 2002) 

 

3.2. Jak motivovat zaměstnance  

 
Ředitel školy má ve škole různé typy lidí, všechny musí motivovat nejen k práci, ale i k 

osobnímu rozvoji a tím i k dalšímu vzdělávání. I ve škole se samozřejmě setkáváme s tím, že 

to, co se osvědčí u jednoho, u druhého naprosto selže. Je to samozřejmě tím, že každý z nás je 

jiný a impulzem pro změnu chování a jednání je u každého jednotlivce něco jiného. 

Pracovníky můžeme zařadit do několika skupin (Simandlová, 2010):  

a) kariérní typ – pro tohoto člověka jsou prvořadé zájmy organizace. Chce se uplatnit a 

je dominantní. Tomuto člověku musíme dopřát především pocit moci. Ideální je, pokud se 

stane vedoucím nějakého týmu, má určité pravomoci, může si vybrat z několika možností. 

Protože má zájem na svém uplatnění, motivujeme jej k dalšímu vzdělávání vnějšími 

motivy. Snaží se být i příkladem pro ostatní.  

b) ambivalentní typ – je protikladem kariérního člověka, je zaměřen spíše sám na sebe, 

je třeba více ho motivovat, většinou neuznává autoritu, ale uznává výkon – musíme ho 

motivovat vnitřními motivy, další vzdělávání je pro něj především prostředkem, jak 

zlepšit výkon.  
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c) indiferentní typ – vyskytuje se nejčastěji, je směsí ambivalentního a kariérního typu – 

tito lidé chtějí pracovat, ale jen tolik, aby uspokojili potřeby své a své rodiny.  

 

Potřeby a tím i motivátory se mění vzhledem k věku, protože s věkem se mění i naše 

postoje k práci. Zatímco u mladých lidí převládá potřeba seberealizace, nedělají jim problémy 

změny, snadněji se přizpůsobují a také se snadněji vyrovnávají s neúspěchem, u střední 

generace je prvořadý pocit uznání, jakási prestiž v souvislosti se svojí profesí. Starší 

zaměstnanci se již hůře vyrovnávají se změnami, často oceňují pocit bezpečí. Z vlastní 

zkušenosti vím, že při vhodné motivaci jsou schopni změnit způsob své práce, vzdělávat se a 

uplatnit nové směry. Na vedoucím je, aby především ocenil jejich zkušenosti a také je využil. 

 

„Motivace vyžaduje poctivost a upřímnost. Motivovat je velice těžké, jestliže se o lidi ve 

skutečnosti nezajímáte.“  

             Patrick Forsyth 

 

Všechny zaměstnance, což neméně platí i pro pedagogy v mateřských školách, motivuje 

k nadprůměrnému výkonu možnost podílet se na něčem významném, šance odlišit se, přispět 

svým dílem ke společnému úsilí, možnost prosadit se a vyniknout. Chceme-li své 

zaměstnance motivovat k požadovanému výkonu, musíte jim dát nejen možnost vyniknout, 

ale také poskytnout prostředky a vědomosti potřebné pro to, aby mohli tuto možnost využít. 

Kim formuloval několik doporučení, které vedoucím pracovníkům pomohou co nejlépe 

motivovat své zaměstnance a které zaručí vzniku případných demotivačních reakcí. Jeho 

doporučení jsou tedy následující (Kim, 2003): 

� Jednejte s druhými tak, jak chcete, aby oni jednali s vámi. 

� Nejčastěji odměňujte zaměstnance v těch oblastech jejich činnosti, které oni sami 

považují za nejdůležitější a k nimž přistupují nezodpovědněji. 

� Vytvořte pracoviště zbavené předsudků a předpojatosti. 

� Vysoce kvalifikované zaměstnance motivuje prostředí, kde se uplatňuje podpora a 

vedení ponechávající možnost vytvořit si a uplatnit vlastní styl práce. 

� Budete-li velkorysí, pokud jde o nevýznamné chyby, budou zaměstnanci vědět, že 

začnete-li je korigovat, opravovat nebo požadovat disciplínu, jde o úspěch vašich 

aktivit. 
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� Naučte se vyjadřovat různými způsoby. Ne každý zaměstnanec bude schopen reagovat 

na vás typický, osobní styl komunikace. 

� Respektujte potřebu svých zaměstnanců vytvářet si důvěrné vztahy. 

� Stanovte firemní pravidla a požadujte jejich bezpodmínečné dodržování. 

� Definujte každému zaměstnanci jeho zvláštní, osobní poslání. 

� Nenechte se vtáhnout do osobních konfliktů zaměstnanců. 

� Upřímně se omluvte za vlastní chyby. 

� Pěstujte u zaměstnanců pocit, že mohou něco změnit. 

� Pravidelně sledujte, jak důsledně aplikujete stanovená pravidla. Nedůslednost v tomto 

směru vyvolává nežádoucí očekávání a podněcuje pokusy stanovená pravidla 

nerespektovat.  

� Poskytněte zaměstnancům čas věnovat se speciálním projektů a činnostem, které 

mohou vyústit di nových oblastí rozvoje školy. 

� Vyvarujte se nejnovějších výstřelků v oblasti vedení lidí. 

� Vytvořte si představu ideální mateřské školy a seznamte zaměstnance se svou vizí. 

� Odměňujte správné činnosti a odrazujte od chybných. Toto zdánlivě jednoduché 

pravidlo se často přehlíží. 

� Stanovte si, kolik pozitivních zpětných vazeb za den poskytnete. Vědomě usilujte, 

abyste nalezli přinejmenším jednu pozitivní věc, kterou můžete každému zaměstnanci 

sdělit. 

� Nikdy nedelegujte, aniž byste si ujasnili, čeho chcete docílit. Své cíle a očekávání 

sdělujte jasně a srozumitelně.  

� Nedělejte ze zaměstnanců obětní beránky za své chyby. 

� Se zaměstnanci jednejte jako se zodpovědnými a dospělými lidmi. 

� Zdokonalujte vybavení a zvyšujte jeho kvalitu. Umožníte tak zaměstnancům dělat 

svou práci lépe. 

� Motivujte zaměstnance nepřímo tím, že 

o vytvoříte činorodou pracovní atmosféru, 
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o vytvoříte mezi zaměstnanci harmonické vztahy, 

o budete podněcovat k přátelskému soutěžení, 

o budete zjednodušovat nápady a myšlenky, 

o vypracujete a rozvinete modelové teorie, 

o budete posilovat týmového ducha. 

� Vytvářejte podmínky pro rozvoj osobních schopností a dovedností zaměstnanců. 

� Dbejte na to, aby příkazy byly jasné a srozumitelné. Důsledně vyžadujte jejich 

realizaci a dodržování. 

� Naslouchejte požadavkům a návrhům zaměstnanců, týkajících se zkvalitnění, změn a 

zlepšení vybavení. 

� Projevte ochotu vyzkoušet myšlenky a inovace zaměstnanců. 

� Nikdy neříkejte všechno – zvýšíte tak očekávání. 

� Snažte se provázat cíle mateřské školy a cíle jednotlivců. 

� Se zaměstnanci mějte více trpělivosti než se sebou samými. 

� Zvyšte pracovní morálku tím, že zaměstnancům umožníte navrhnout, uspořádat nebo 

si vyzdobit pracoviště. Vědí lépe než vy, kde se jim pracuje nejlépe. 

� Nikdy nemějte mezi zaměstnanci své oblíbence a chráněnce. 

� Spolehlivost odměňujte stejně často jako inovace. 

� Nikdy nekritizujte lidi za to, že se ptají, chtějí více informací nebo si chtějí něco 

ujasnit.  

� Netolerujte pomluvy nebo klevety. 

� Nabídněte zaměstnancům vizi, o kterou stojí za to usilovat. 

� Projevujte zájem o zaměstnance nejen jako o pracovníka, ale rovněž jako o lidi. 

� Nebojte se kritizovat. 

� Vytvořte systém umožňující zaměstnancům předkládat své návrhy managementu. 

� Poděkování neodkládejte na pozdější dobu. Jestliže někdo něco udělá dobře, okamžitě 

dejte dotyčnému zaměstnanci najevo, že jste s jeho prací spokojeni. 
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� Věnujte pozornost tomu, co vaši zaměstnanci mají rádi a co se jim nelíbí. 

� Nikdy si nepřivlastňujte zásluhy svých zaměstnanců. 

� Nikdy nezneužívejte svou moc. 

� Změny oznamujte předem a připravte zaměstnance na jejich hladké zvládnutí. 

� Důvěřujte ve schopnosti svých zaměstnanců. 

� Má-li zaměstnanec velmi nízkou kvalifikaci, ale velký potenciál, věnujte se osobně 

jeho rozvoji do té doby, než ho dokáže řídit sám. 

� Dejte zaměstnancům najevo, že jim důvěřujete. Poskytněte jim důvod, aby se mohli 

zachovat stejně.  

� Nikdy zaměstnance neodměňujte, pokud nesplnil předem stanovený úkol. 

� Vždy mějte mezi zaměstnanci alespoň jednoho, který vám řekne pravdu bez ohledu na 

to, jaká je. 

� Neplýtvejte odměnami.    

 

Co tedy vyplývá z výše uvedených doporučení? Položme si následující otázku: „Jakým 

způsobem lze motivovat pedagogy?“ 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 součástí nějaké specifické skupiny (učitelé) nebo konkrétní 

činnosti – učení dětí, žáků, máme s části vyhráno. Pézrová velmi pěkně vystihuje způsoby 

motivace (Pézrová, 2011): „Je teď na nás, abychom se jim snažili svým vedením vytvořit 

pracovní zázemí, které jim umožní tuto touhu naplňovat. Jedná se např.o: 

• vybavenost školy,  

• interpersonální vztahy,  

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

• možnost dalšího vzdělávání,  

• pochvala – ústní ocenění,  

• přenášení kompetencí – pocit důležitosti.“  
 

Jak již bylo dříve uvedeno, asi příliš neovlivníme platové možnosti, proto bychom se měli 

zaměřit především na kulturu školy a možnosti dát učitelům pocit sounáležitosti a 
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nepostradatelnosti jeho osoby v týmu. Pézrová konstatuje (Pézrová, 2011): „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. 

Podle Zlámala (2009) pozitivní motivace pedagogů ovlivňuje zásadním způsobem 

výkonnost školy. Podle ní je škola vnímána veřejností a nadřízenými orgány, což má 

v konečném důsledku vliv na přidělování finančních prostředků do jejího rozpočtu. Jedním 

z nejdůležitějších úkolů managementu školy je tedy vytvoření motivačního klimatu ve škole. 

K tomu je třeba, aby se ředitel důsledně držel vyhlášených standardů, podporoval 

pedagogický sbor, nesl odpovědnost za svá rozhodnutí, nepotlačoval jejich podněty, zajistil 

průběžnou informovanost a delegoval pravomoci (při samostatném rozhodování lidé přejímají 

větší odpovědnost za svá rozhodnutí a pociťují větší uspokojení z pozitivních výsledků). 

Tento přístup je základem vybudování moderní školy. 

 

Jaká jsou možná opatření pro zvýšení pracovní motivace učitelů? Na základě výzkumu 

Košková (2010) uvádí následující problémy spojené s motivací: 

• Neinformovanost a nedostatečná participace. Tu ale lze řešit velmi snadno. Ve školách 

se konají pravidelné porady vedení. Učitelé by měli mít přístup k zápisům z těchto 

porad. Důležitá rozhodnutí vedení by měli mít možnost učitelé předem připomínkovat. 

Podílení se na důležitých rozhodnutích je totiž silným motivačním prvkem. 

• Ředitelé škol přikládají dvojnásobnou důležitost finančním odměnám učitelů, než 

sami učitelé, a ačkoliv se manažeři domnívají, že pochvala a uznání je nejčastěji 

užívaným motivačním prvkem, učitelé to tak nevnímají. Přibližně třetina pedagogů se 

setkává s chybami v manažerském řízení. Ředitelé často zapomínají motivovat 

nefinančními prvky, jako je pochvala, běžné poděkování a vyjádření uznání za dobře 

vykonanou práci. 

• Na nízkou diferenciaci mezi poctivě a nepoctivě pracujícími si stěžuje více než 

polovina učitelů. Ředitelé by proto měli lépe stanovit kritéria pro poskytování 
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pohyblivé složky platu. Pokud vyplácejí odměny, měli by zdůvodnit, zač byly 

uděleny. 

• Nejdůležitějším motivačním prvkem je pro učitele uspokojení z práce a partnerské 

příjemné pracovní prostředí. Obojí je zapotřebí podporovat neformálním setkáváním 

učitelů, kde by si bez zábran předávali poznatky a zkušenosti. Přátelskou atmosféru ve 

škole lze podporovat také různými sportovními, kulturními i netradičními 

společenskými akcemi.  

• K demotivaci učitelů patří nízká společenská prestiž učitelské profese. Podle 

rozsáhlého výzkumu Evropské komise je však pouhou silně zakořeněnou                          

a mezinárodně rozšířenou fikcí. S touto skutečností by měli vedoucí učitele seznámit, 

protože celá společnost pedagogy i jejich práci oceňuje podstatně více, než se oni sami 

domnívají. 

 

3.2.1. Vliv chování a jednání vedoucího na motivaci pracovníků 

  

Žádná z teorií motivace dokonale nevysvětluje, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. 

Lidské chování je většinou cílevědomé a účelové. Plamínek tvrdí toto (Plamínek, 2002): 

„Lidskému chování porozumíme, pochopíme-li nejen zjevné, ale i skryté motivy chování 

člověka. Motivem pro chování se stává to, co je hodnotné, a hodnotou je to, co vede k redukci 

potřeby. Čím intenzivněji působí potřeba, tím energičtěji bude člověk usilovat o její 

uspokojení. Téhož cíle přitom může dosahovat různými cestami. Aeuspokojená potřeba vyvolá 

přání dosáhnout něčeho nebo získat něco. Pak jsou stanoveny cíle, které tyto potřeby a přání 

uspokojí a volí se cesty, od nichž se očekává, že povedou k dosažení cílů.“ 

Nováková ve své práci doporučuje (Nováková, 2010) toto: „Při hledání způsobů motivace 

by ředitelky měly mít na zřeteli dva typy motivace. Vnitřní, kdy lidé motivují sami sebe. Ta má 

hlubší a dlouhodobější účinek. Jsou to faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, 

aby se určitým způsobem chovali nebo aby se vydali určitým směrem. Mezi tyto faktory 

bychom zařadili odpovědnost jako pocit, že je jejich práce důležitá a že mají kontrolu nad 

svými vlastními možnostmi, mají samostatnost a příležitost využívat a rozvíjet své dovednosti 

a schopnosti. Dalšími faktory je zajímavá a podnětná práce a nakonec příležitost k funkčnímu 

postupu. Vnější motivací se rozumí to, co se dělá pro lidi, aby byli motivováni. Mezi tyto 

faktory patří odměny (např. zvýšení platu, pochvala, povýšení) a tresty(např. disciplinární 

řízení, snížení osobního příplatku, kritika, atd.). Vnější motivace může mít bezprostřední a 

výrazný účinek, ale nemusí působit dlouhodobě. Hlavní úlohu v motivaci lidí mají manažerky 
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- ředitelky. Aby mohly dobře motivovat, musí pochopit proces motivace - to, jak funguje a jaké 

různé typy motivací existují. Úloha vedoucího spočívá v ovlivňování druhých. Chování 

manažerky přitom bude ovlivňovat její interpretace toho, proč její podřízení myslí a chovají 

se tak, jak tomu je. Vedení lidí znamená přimět lidi, aby dělali věci ochotně. Ředitelky by měly 

chápat, jak se lidé - její podřízení - vybudí“ a proč produkují energii, aby dosáhli toho, co 

chtějí. Aa základě tohoto pochopení by měla být vedoucí schopna vytvořit takové organizační 

prostředí, které uspokojí většinu potřeb jak organizace, tak jejích členů.“ 

 

3.3. Možnosti evaluace motivace  

 

Nejvíce užívanými formami hodnocení zaměstnanců je hodnocení přímým nadřízeným, 

hodnocení spolupracovníky, zákazníky a sebehodnocení. Nejčastěji využívanými metodami 

hodnocení všech zaměstnanců je pozorování a rozhovor. U pedagogů pak ještě hospitace, 

dotazník a sebehodnocení. Nejběžněji užívanými kriterii hodnocení pracovního výkonu 

zaměstnanců jsou: pro pedagogy (kvalita práce, odpovědnost, spolupráce, samostatnost, 

realizační schopnosti, odborné schopnosti a znalosti, zájem o profesní růst), pro 

nepedagogické zaměstnance (kvalita práce, odpovědnost, produktivita práce, spolupráce a 

samostatnost). 

Hlavní technika evaluace motivace spočívá v setkávání se s lidmi. Manažeři musí 

navštěvovat své podřízené a procházet přitom celou hierarchii. Musí si však přitom počínat 

tak, aby nepůsobili povýšeně. Maximum informací lze za krátkou dobu získat pomocí metody 

aktivního naslouchání s následujícími náměty (Forsyth, 2003): 

• Chtějte naslouchat – když víte, že je to nezbytné, máte první krok za sebou. 

• Dávejte najevo, že posloucháte – lidé budou vstřícnější, když nabudou dojmu,                  

že tazatel má skutečný zájem. 

• Čtěte mezi řádky – zjistit se dá mnohem více, než říkají slova sama o sobě. 

• Přestaňte mluvit – nikdo nedokáže mluvit a současně plně naslouchat. 

• Vciťte se – pokud si sami sebe představíte v kůži jiných, lidé to ocení a napomůže             

to vytvoření vztahu. 

• Zpětně se ptejte – je-li to nutné, snažte se věci vyjasnit. 

• Aevzrušujte se – reakce si nechte na později a zaměřte se na zjišťování faktů. 
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• Soustřeďte se – dbejte na to, aby vás nic nerozptylovalo. 

• Dívejte se lidem do očí – pohled z očí do očí plodí důvěru a vytváří správnou 

atmosféru. 

• Zaznamenávejte si klíčové body – nemusíte si je ovšem zapisovat hned, jak je lidé 

řeknou. 

• Vyhněte se osobním dojmům – poslouchejte, co e vám říká, a nenechte se ovlivnit 

osobností mluvčího. 

• Vyhněte se negativnímu vymezování věcí – soustřeďte se na pozitivní stránky jejich 

uspořádání (nikoliv „Řekněte, kde je problém“, ale spíše „Jak by se to dalo podle vás 

zlepšit?“. 

• Dělejte si poznámky – při pohovoru byste si měli najít čas na zaznamenání, uspořádání 

a shrnutí získaných dojmů. 

• Testujte – na závěr si otestujte získané informace.    

Kromě přímého měření pomocí pohovorů je bezesporu výhodné, pokud lze pro zjišťování 

úrovně motivace využít různé specifické instance nebo události. Jakákoliv příležitost, která se 

naskytne, může pomoci zajistit, že zjišťování skutečně proběhne a jeho rozsah bude stačit na 

to, abychom si vytvořili ucelenou představu. Příležitosti se mohou naskytnout při různých 

aktivitách zaměstnanců jako např. (Forsyth, 2003): 

• hodnocení (výroční setkání a jiné pravidelné schůze, na kterých se provádí 

hodnocení); 

• pohovory (motivační, při odchodu); 

• projektová setkání; 

• individuální konzultace; 

• disciplinární setkání; 

• hodnocení skupinových školicích aktivit a kurzů; 

• hromadná setkání nebo individuální vzdělávací setkání; 

• neformální setkání (od společného oběda až po náhodné setkání na shodech). 
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3.3.1. Průzkum mínění 

 

Průzkum mínění je blízce příbuzný formálním postupům, které se používají při zkoumání 

situace na trhu nebo zjišťování politických názorů a volebních preferencí. Je to tedy metoda, 

která zkoumá situaci z odstupu a při níž se otevřeně sděluje, co je jejím účelem.  

 

3.3.2. Motivačně-hodnotící pohovor 

 

Tento rozhovor je jedním ze základních nástrojů každého vedoucího pracovníka. Pomocí 

podrobného rozhovoru se umožní vysvětlit si mezi čtyřma očima otázky kompetence, 

odpovědnosti a pracovního výkonu dotyčného podřízeného. Je to také příležitost nejen 

k hodnocení, ale i k zamyšlení o budoucnosti a jeho plánování, a k posouzení silných a 

slabých stránek pracovníka. Během rozhovoru má i nadřízený pracovník možnost dostat od 

podřízeného zpětnou vazbu na vlastní jednání. Oběma stranám by mělo být zřejmé, že úkolem 

není kritizovat, ale zamýšlet se. Pro  rozhovor je důležité vybrat vhodné místo – neutrální 

prostředí, kde může setkání probíhat nerušeně. Samotný rozhovor, konaný minimálně jednou 

za rok, by měl být založen na vzájemné důvěře. 

Problematikou motivačně hodnotících pohovorů se v současné době zabývá velké 

množství autorů. Mentzel ve své knize (Mentzel, 2004) píše: „Ke zjištění vztahu nadřízený - 

podřízený, ke zjištění míry uspokojení z vlastní práce podřízených a k vytyčení směru dalšího 

odborného růstu pracovníka, mohou ředitelkám pomoci hodnotící pohovory.“ Jsou to vlastně 

oficiální setkání řídícího pracovníka s podřízeným, která mají pevnou obsahovou i časovou 

strukturu (Mentzel, 2004):  

• probuzení zájmu pozitivním vstupem do rozhovoru, 

• sebehodnocení pracovníka, 

• hodnocení nadřízeného, 

• příležitost pro emoce, 

• zpět k věcné stránce. 

Na toto setkání by měla mít ředitelka dostatek času, rozhovor by měl být veden mezi 

čtyřma očima, ředitelka by měla věnovat pozornost i neverbálnímu chování podřízeného, 

pokud bude nucena kritizovat, pak by kritika měla být konstruktivní a věcná. Samozřejmostí 

je jistě důvěrné zacházení s obsahy rozhovorů. Při přípravě hodnotícího pohovoru by měli být 
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zaměstnanci předem seznámeni s kritérii hodnocení, nejlépe písemnou formou. Hodnocení by 

se mohlo týkat například těchto několika oblastí: 

� vyhodnocení plnění úkolů do současnosti ( kvalita práce) 

� osobní iniciativa a ochota ke spolupráci 

� oblast sebevzdělání a profesionálního růstu 

� spolehlivost 

� psychická vyrovnanost 

� stanovení úkolů pro další období 

Od hodnotících pohovorů se očekává (Nováková, 2010) lepší motivace pracovníků k 

práci, zhodnocení jejich profesionálního výkonu, nalezení možností a příležitostí ke zlepšení 

práce, zlepšení komunikace s podřízenými, poznání potřeb dalšího vzdělávání z pohledu 

pracovníků. Hodnocení je vhodné provádět minimálně 1x ročně. Cílem každého řídícího 

pracovníka je přilákat co nejlepší zaměstnance a udržet jejich loajalitu a spokojenost motivací 

v práci i mimo ni. 
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4. Motivace pedagogů mateřských škol v praxi 

 

Motivace pedagogických pracovníků v mateřských školách patří v současné době mezi 

často diskutovaná témata. Hlavními problémy špatné motivovanosti pedagogů pro výkon 

svého povolání patří, podle mého názoru, především špatné platové ohodnocení a nízká 

společenská prestiž. Tuto hypotézu potvrzuje i fakt, že většina absolventů středních škol se 

specializací předškolního vzdělávání volí své první zaměstnaní zcela mimo absolvovaný obor 

a díky tomu průměrné věkové složení pedagogického sboru v mateřských školách postupně 

narůstá. Otázka motivace současných i budoucích pedagogů je tak nezbytnou úlohou nejen 

pro management školy, ale také pro orgány jemu nadřazené, čili od zřizovatele až po 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel by měl mít ke své práci a vedení 

zaměstnanců zajištěny všechny potřebné podmínky a ty se pak odráží i v práci pedagogů a 

jejich motivaci. Učitelé, bez ohledu na kterém stupni vzdělávání působí, patří ke klíčovým 

osobnostem formování společnosti, a proto by jejich práci a podmínkám, při kterých musí 

pracovat, měla být věnována maximální pozornost. Nyní si položme pár otázek a zamysleme 

se nad možnými odpověďmi: 

• Jakým způsobem lze motivovat současné i budoucí pedagogy MŠ?  

• Jaké motivační faktory ředitel mateřské školy používá k motivaci pedagogů? 

• Je možné motivovat pedagogy s dlouholetou praxí, popř.jak?  

• Jakým způsobem lze učinit práci pedagogů perspektivnější, zajímavější?  

• Jakým způsobem docílit u pedagogů pocitu spokojenosti s odvedenou prací?  

• Jak v nich probudit zájem o vlastní rozvoj a rozvoj školy?  

• Jakým způsobem lze ohodnotit motivovanost pracovníka? 

Pokud nalezneme odpovědi na tyto otázky, nalezneme tudíž i řešení v klíčových oblastech 

motivace pedagogů MŠ, které přispívají nejen k vytvoření „dokonalého“ motivačního 

prostředí, ale ukáží také směr dalšího vývoje školy, osobního rozvoje a spokojenosti 

pracovníků. V předchozích kapitolách, které se věnovaly teoretickým metodám motivace 

pedagogických pracovníků, bylo diskutováno mnoho pozitivních i negativních motivačních 

faktorů, pomocí kterých může ředitel motivovat a stimulovat své podřízené tak, aby odváděli 

požadovanou práci v požadované kvalitě. Nyní se pokusme provázat tyto předpoklady s praxí 

a potvrdit tak či vyvrátit současný stav a způsoby motivace v mateřských školách.  
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4.1. Cíle metaanalýzy 

 

Motivaci pedagogů v mateřských školách se věnuje spousta odborné literatury, počínaje 

odbornými články v různých časopisech až po závěrečné bakalářské, diplomové, disertační či 

habilitační  práce. Nicméně žádná práce doposud nebyla koncipována tak, že by sumarizovala 

výsledky výzkumů a doporučení, jak správně motivovat pedagogické pracovníky 

v mateřských školách. Tato empirická část diplomové práce si proto klade za cíl analyzovat 

odborné práce zabývající se problematikou motivace pedagogických pracovníků 

v mateřských školách a na základě zpracovaných dat navrhnout určitou podobu 

motivačního systému, který by byl prakticky využitelný primárně pro management 

mateřských škol.  

 

4.2. Formulace hypotéz 

 

Na základě teorie, uvedené v předchozích kapitolách, a na základě vlastních zkušeností 

z řízení mateřské školy byly formulovány tyto hypotézy: 

• Významnými motivátory jsou - uznání od rodičů a dětí, pochvala, možnost 

sebevzdělání a seberozvoje, možnost podílet se na řízení školy. 

• Odměna nepatří mezi významné motivační prvky. Jedná se pouze o krátkodobý 

motivační faktor. 

• Management mateřské školy nemá definovanou jasnou motivační strategii. 

• Ředitelé škol nevyužívají motivačně-hodnotící pohovor jako evaluační nástroj a prvek 

motivace. 

 

4.3. Postup a zpracování dat 

 

Vlastní analýze řešené problematiky předcházel nejprve sběr dat, tedy vyhledávání co 

největšího počtu publikovaných článků, knih a závěrečných disertačních, magisterských a 

bakalářských pracích, které se zabývají problematikou motivace pedagogických pracovníků. 

Ke zpracování všech literárních pramenů byla použita statistická  metoda – metaanalýza, jejíž 

princip je založen na syntéze závěrů z dříve publikovaných výsledků. A proč byla vybrána 
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právě tato metoda? Obecně platí (Centrum Euromise, 2011), že kvalitně provedená 

metaanalýza má mnohem vyšší stupeň věrohodnosti než jednotlivé studie, protože spojuje 

vhodným způsobem data z velkého množství pokusných subjektů. Obecný postup při 

zpracování metaanalýzy je následující (Centrum Euromise, 2011):  

1. vyhledání všech (i nepublikovaných) prací  

2. z nich výběr všech vyhovujících studií  

3. extrakce dat  

4. posouzení homogenity dat, snaha o její zvýšení  

5. vlastní analýza 

 

Po rozsáhlé bibliografické rešerši, viz Příloha č.1.,  následovalo, dle obecného postupu, 

zpracování prací dle bodu č.2. Dalším krokem proto bylo stanovení kritérií kvality, tedy 

minimálních požadavků zejména provedení a rozsah, které musí mít příslušná studie, aby byla 

zahrnuta do metaanalýzy. „Příliš malý rozsah nebo příliš velké riziko špatné kontroly 

podmínek totiž představují faktor, kterým se do výsledku také propaguje nejistota, která může 

vlastní výsledek znehodnotit. Volba kritéria je klíčová pro kvalitu metaanalýzy. Kritéria musí 

být formulována explicitně a zcela jasně, jinak hrozí chyba v důsledku předpojatosti 

hodnotitele. Příliš přísná kritéria mohou znamenat malý počet studií, které se dostanou až k 

vlastní metaanalýze, takže výsledný malý rozsah sníží věrohodnost výsledků. *aopak příliš 

mírná kritéria mohou znamenat, že věrohodnost sníží přílišná propagace nejistot z 

jednotlivých studií do výsledků.“ (Centrum Euromise, 2011).  Na základě těchto doporučení 

byla stanovena tato kritéria výběru: 

• Práce se musí zabývat motivací pedagogů v mateřských školách. 

• Stěžejní část práce musí být zaměřena na motivaci pedagogů, na vliv jednotlivých 

motivačních faktorů, na principy realizace motivačního prostředí, vliv různých 

faktorů na motivaci pedagoga, atd. 

• Výzkumné šetření musí vycházet z reliabilního výběrového souboru respondentů, 

který je tvořen pouze pedagogy mateřských škol.  

• Výsledky výzkumného šetření se musí opírat o statistickou analýzu dat. 

Na základě takto formulovaných kriterií bylo vybráno celkem 26 závěrečných prací, které 

se plně věnují motivaci pedagogických pracovníků v mateřských školách. Extrakce dat 
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z jednotlivých prací byla provedena následujícím způsobem. U každé práce byly vypsány tyto 

informace: 

� Autor, typ práce, rok a místo obhájení 

� Abstrakt a klíčová slova 

� Definice výzkumného problému 

� Stanovené hypotézy 

� Metodika výzkumu 

� Charakteristika výběrového souboru respondentů 

� Závěry výzkumu   

 

4.4. Souhrn výsledků  

 

Z jednotlivých prací byly podle výše uvedeného sylabu vypsány její výsledky. Jednotlivé 

výpisky z prací jsou k dispozici na konci této práce ve formě příloh č.2-27. Následující 

tabulka, tab.4., obsahuje syntézu závěrů závěrečných prací, které se zabývají konkrétním 

bodem v teorii motivace. Jedná se o porovnání výsledků jednotlivých autorů vztažených ke 

stejné problematice, tj.např.odměna, plat, motivační faktory atd. 

Tab.4. Souhrn výsledků metaanalýzy závěrečných prací. 

1) MOTIVACE PEDAGOGŮ MŠ OBEC4Ě  

� Důvěra ředitelů v zaměstnance panuje na všech typech škol a 

školských zařízení. 

(Matějková, 2008) 

� Současné manažerské dovednosti v oblasti motivace nedosahují 

v současné době ještě optimální intenzity vedoucí k navození 

spokojenosti učitelek mateřských škol.  

(Boudová, 2008) 

� Pro pedagogy je účast v týmu vytvořeném z pedagogů všech 

součástí motivací. 

(Pézrová, 2011b) 

� Ředitelky, jejich zástupkyně a pedagogové v těchto školách ví, (Pézrová, 2011b) 
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co je to tým. 

� Ve sloučených MŠ jsou fungující týmy pedagogů ze všech 

součástí, které pracují na určité aktivitě školy. 

(Pézrová, 2011b) 

� Ředitelka MŠ a její zástupkyně využívají jako motivaci pro 

podřízené zaměstnance týmové role v týmech složených 

z pedagogů ze všech součástí. 

(Pézrová, 2011b) 

� Většina vedoucích pracovníků má mezery, pokud jde o vedení 

lidí a jejich motivaci.  

(Pézrová, 2011a) 

� Ředitelky s manažerským vzděláním nepoužívají 

propracovanější motivační strategii než ředitelky, které 

postupují intuitivně. 

(Nováková, 2010) 

� Pedagogové považují za účinnou formu motivace odlišnou 

formu než přepokládají vedoucí pracovníci. 

(Pézrová, 2011a) 

� Všichni pedagogové včetně ředitelů preferují formy motivace, 

které uspokojí jejich potřeby. 

(Pézrová, 2011a) 

� Ředitelky mateřských škol nemají funkční a efektivní oblast 

motivování lidí. Ředitelky ještě stále svými činnostmi 

dostatečně nestimulují své pracovníky. Nevyužívají všech 

motivátorů a spíše jako stěžejní motivaci používají možnosti 

finančního ohodnocení. K motivaci není nahlíženo 

z psychologického hlediska. 

(Heryánová, 2008) 

� Na kvalitu personálního managementu nemá vliv druh zřízení 

školy, ale spíše stupeň školy. Oblast motivace lidí v mateřských 

školách státních a nestátních není příliš rozdílná. Značný rozdíl 

je ale mezi školami mateřskými oproti základním a středním. 

(Heryánová, 2008) 

� Pedagogy je nutné stále motivovat. (Hegerová, 2008) 
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� Největší vliv na vlastní motivaci zaměstnanců dle ředitelů škol 

mají tyto oblasti jejich činnosti: utváření týmu, pozitivní 

pracovní klima, objem finančních prostředků určených na 

odměňování kvalitní práce, styl řízení, analýza potřeb 

zaměstnanců, využití moderních metod a forem práce, 

hodnocení zaměstnanců.  

(Horáčková, 2009) 

� Nejvíce jsou v přístupech ředitelů podceňovány tyto oblasti: 

neochota ředitelů podřídit styl řízení zaměstnancům, nízké 

pracovní nasazení zaměstnanců, hodnocení pracovního výkonu 

a znalost kriterií, hodnocení zaměstnanců není součástí 

evaluační zprávy, neochota ředitelů vycházet z potřeb 

zaměstnanců. 

(Horáčková, 2009) 

� Patřičnou pozornost věnují ředitelé těmto oblastem: podpora 

týmové práce, způsob výběru nových zaměstnanců, zásah 

ředitele při neoprávněném obvinění zaměstnance. 

(Horáčková, 2009) 

� Překvapivá zjištění: neochota ředitelů přizpůsobit styl řízení 

svým zaměstnancům, nezájem ředitelů o osobní život a zájmy 

zaměstnanců, značná neúčast zaměstnanců na tvorbě 

dlouhodobých plánů, neznalost kriterií hodnocení pracovního 

výkonu, část ředitelů MŠ nemá vypracovaná kritéria pro 

finanční odměny  

(Horáčková, 2009) 

� Školy a školská zařízení absolutně nevyužívají motivační nástroj 

v podobě jasné motivační strategie školy, jasného motivačního 

programu, kterým se škola řídí. Jak ředitelé, tak zaměstnanci 

negativně hodnotí neexistenci jasného motivačního programu.   

(Matějková, 2008) 

� Existuje přímá úměra provázanosti mezi cíli školy a osobními 

profesními cíli. Jestliže se pedagogové jasně orientují v cílech 

školy, vytváří společný plán, pak spatřují v realizaci těchto cílů i 

naplnění cílů osobních, získávají pocit uspokojení ze své práce. 

Současně je zde zaznamenána návaznost na vysoké hodnocení v 

(Krejčová, 2011) 
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delegování a seberealizaci pracovníků. Jestliže se lidé v cílech 

školy dobře orientují, nebo se i na jejich tvorbě podílejí, pak 

spolupracují na realizaci jednotlivých úkolů na základě vlastního 

zájmu, a tím se i seberealizují v pracovním týmu. 

� Ředitelka nevytváří vhodné podmínky pro týmovou spolupráci. 

V současných mateřských školách stále převažuje rozhodování 

samotné ředitelky. Úkoly a pravomoci nejsou delegovány na 

ostatní pracovníky v dostatečné míře. Pracovníci převážně 

nemají možnost spolurozhodování, seberealizace. V přímé 

souvislosti pak dochází k opětovnému snižování motivátorů a 

oslabování organizační struktury.   

(Heryánová, 2008) 

2) MOTIVAČ4Í FAKTORY  

� Využíváním účinných motivačních faktorů docílí vedoucí 

pracovníci u učitelek prokazatelně vyššího výkonu. 

(Boudová, 2008) 

� Formy motivace v samostatných mateřských školách i ve 

sloučených organizacích jsou shodné. 

(Šestáková, 2009) 

� Učitelky mateřských škol nejvíc motivuje ocenění jejich práce 

ze strany dětí a jejich rodičů. 

(Šestáková, 2009) 

� Prioritním prvkem účinné motivace učitelů mateřských škol 

není finanční stimul, ale pedagogická práce s dětmi. 

(Boudová, 2008) 

� Ředitelky MŠ si dostatečně neuvědomují, jaký mají ve svých 

mateřských školách personální potenciál, nesnaží se o 

specializaci pedagoga. 

(Hegerová, 2008) 

� Ředitelé se snaží využívat různé motivační pobídky, ale 

motivovat učitelky s dlouholetou praxí je pro ně obtížné. 

(Nováková, 2009) 

� Ředitelka zpravidla využívá širší škálu motivace. Nejedná se 

pouze o finanční odměnu a nesystematické ocenění, ale je 

(Dontová, 2011) 
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snahou motivaci více promýšlet tak, aby vycházela z potřeb 

zaměstnanců. To znamená, že ředitelka projevuje stálý zájem o 

pracovní i soukromé problémy lidí, snaží se jim pomoci. 

Systematicky vede hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců, ke 

kterému pak i částečně přihlíží při strategii řízení školy. Úkoly 

zadává lidem více „na míru,“ a tím i zvyšuje možnost 

seberealizace pracovníků.  

� V mateřských školách se vždy objevují motivátory i 

demotivátory, které následně ovlivňují dění v mateřských 

školách a především chování učitelek mateřských škol. 

Motivátory pùsobí na převážnou většinu učitelek velmi 

pozitivně, dùraz by měl být ale kladen na demotivované 

učitelky, které může demotivátor značně negativně ovlivnit. 

Pozitivem se stává skutečnost, že převážná většina učitelek jsou 

pracovnice, které nachází ve svém zaměstnání možnost vlastní 

seberealizace, jsou spokojené se svou rolí učitelky, vedoucí 

pracovnice a ředitelky mateřské školy a snaží se uplatňovat své 

vlastní nápady. 

(Pankratzová, 

20011) 

� Učitelky jsou demotivovány ztrátou společenské prestiže a 

nízkým finančním ohodnocením za jejich práci. 

(Šestáková, 2009) 

� Skutečná forma motivace definované podle zaměstnanců:  

o Finanční ohodnocení (velký motivátor, který časem 

selhává) 

o Otevřená komunikace mezi vedením a podřízenými 

o Pracovní prostředí 

o Možnost osobního růstu 

o Samostatná práce 

o Jistota zaměstnání 

o Poděkování za dobrou práci 

o Vyslechnutí názoru pracovníka a třeba i rozhovory 

(Šimonová, 2006) 
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s podřízenými o připravovaných změnách. 

� Pozitivní motivační faktory učitelek dle pořadí: 

o Komunikace: vztahy, vstřícná komunikace 

o Odbornost: mají vysoké nároky na profesionalitu 

ředitele 

o Odměňování: lidé si zakládají na spravedlivém 

odměňování 

o Samostatnost: učitelé si přejí mít velkou samostatnost 

v konání 

o Seberozvoj: seberealizovat se, uplatnit své schopnosti 

o Plánování: mají zájem společně plánovat své cíle, 

spolupracovat 

o Pochvala: potřebují ocenění, uznání 

o Profesní růst: učitelé se chtějí vzdělávat a chtěli by mít 

dobré podmínky 

o Další vzdělávání: souhlasí se vzděláváním, považují to 

za nezbytnost 

o Benefity: vyžadují různé zaměstnanecké výhody 

o Iniciativa: poměrně hodně se ještě chtějí zapojovat  

o Rozhodování: podílet se na odpovědnosti 

o Delegování: předbírat odpovědnost je pro ně ještě 

problematičtější 

o Důvěra: mají pocit, že by se neměli příliš svěřovat 

řediteli, nemá jich důvěru 

o Hodnocení: myslí si, že jsou manažery špatně 

ohodnoceni  

(Boudová, 2008) 

� Ředitelé používají následující motivační faktory:  

o pochvala před kolektivem; 

o vlastní příklad práce – co chci od podřízených, musím 

zvládnout sama; 

(Pézrová, 2011b) 
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o finanční ohodnocení v rámci možnosti; 

o předání větších kompetencí – pocit důležitosti; 

o kritika před kolektivem. 

� Co učitele nejvíce motivuje?  

o Vzdělávají se, protože nechtějí učit stále stejným 

způsobem, chtějí učení udělat pro děti zajímavé. 

o Učitelé se vzdělávají, protože mají potřebu se dozvědět 

něco nového ze svého oboru, získávat stále další 

kvalifikaci. 

o Baví je zavádět v praxi nové metody práce a k tomu 

potřebuji mít teoretické základy. 

(Simandlová, 2010) 

� Přehled pořadí jednotlivých motivátorů: 

o Ředitelky, které v rámci svého vzdělání absolvovaly 

studium s tématem motivace- seberealizace, stabilita a 

výhody v zaměstnání, náplň práce, finanční ohodnocení, 

pracovní doba, společenské ocenění, vlastní kariéra  

o Ředitelky, které problematiku motivace prozatím 

nestudovaly - seberealizace, stabilita a výhody 

v zaměstnání, pracovní doba, náplň práce, finanční 

ohodnocení, společenské ohodnocení, vlastní kariéra 

(Nováková, 2010) 

� Co učitele motivuje nejméně?  

o Učitelé se dále vzdělávají, protože budou mít lepší platové 

ohodnocení. 

o Učitelé se dále vzdělávají, protože chtějí profesně růst, 

získat funkci (zástupce ředitele, uvádějící učitel, 

koordinátor ŠVP…). 

o Učitelé se vzdělávají, aby zvládli narůstající 

administrativu ve školství. 

o Učitelé se vzdělávají proto, že chtějí být svým kolegům 

příkladem, touží být o krok před nimi, mít stále vyšší 

(Simandlová, 2010) 
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úroveň. 

� Ředitele mateřských škol nejvíce motivuje faktor pracovní 

výsledky, dále faktory samostatnost a tvořivost. 

(Filipová, 2011) 

� Zaměstnance nejvíce motivuje faktor jistota a dále faktory 

pracovní výsledky a peníze.  

(Filipová, 2011) 

� U pedagogů mateřských škol vstupuje do popředí samostatnost, 

sebevzdělávání a pocit odpovědnosti. Pro mnoho zaměstnanců 

je osobní růst, realizace a vzdělávání vnitřním motivem, který 

je přínosem pro kvalitu ve školství. 

(Vojtíšková, 2010) 

� Ředitelé identifikovaly nejdůležitější faktor motivace a 

spokojenosti pracovníků, kterým je faktor jistota. 

(Filipová, 2011) 

A) DELEGOVÁ4Í PRAVOMOCÍ  

� Delegování odpovědnosti nebo pověření vyřešením úkolů je 

jako motivační faktor používáno velmi málo a některými učiteli 

tato forma za motivaci považována není. 

(Šestáková, 2009) 

� V mateřských školách je málo využíváno delegování úkolů na 

učitelky jako formy motivace. 

(Šestáková, 2009) 

� Učitelky motivuje možnost samostatného rozhodování, chybí 

jim však delegování úkolů a odpovědnosti od ředitelky 

mateřské školy.  

(Šestáková, 2009) 

� Pokud si pedagogický tým „rozmělní“ cíl školy na úkoly, které 

jsou dle osobních profesních zájmů učitelek s příslušnými 

pravomocemi delegovány, je mobilizována jejich iniciativa pro 

získání kompetencí potřebných pro realizaci úkolů, za které 

jsou odpovědné. Učitelky si vzájemně sdělují své zkušenosti, 

vzdělávají se na základě vlastního zájmu. Seberealizují se v 

pracovním týmu, pociťují uspokojení ze své práce.   

(Dontová, 2011) 
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� Čím více ředitelka deleguje, tím více se učitelky orientují ve 

společných cílech, vytváří společný plán realizace. Jednotlivé 

úkoly nejprve kolektivně konzultují a po té je ředitelka deleguje 

i s příslušnými pravomocemi dle zájmu, schopností a podmínek 

učitelek. Delegování je závislé na dobře fungující organizační 

struktuře školy. 

(Dontová, 2011) 

B) PLAT, FI4A4Č4Í ODMĚ4A  

� Jak pro ředitele, tak pro učitele je finanční motivace 

nejefektivnější způsobem motivace. 

(Vaňková, 2006) 

� Finanční motivace je podle ředitelů nejčastěji užívaným 

druhem motivace. 

(Vaňková, 2006) 

� Velké procento učitelek hodnotí motivaci v současné době 

především jako finanční odměnu. 

(Dontová, 2011) 

� Většina pracovníků preferuje odměňování na základě kvality 

práce, které ovšem u vedoucích učitelek není dostatečně 

podloženo jasnými kritérii pro hodnocení a sebehodnocení. 

(Hintnausová, 2010) 

� Učitele nemotivuje ke vstupu do managementu školy příležitost 

zvýšit svůj finanční příjem.  

(Vích, 2011) 

� Přestože ředitelky mají vypracovaná kriteria finančního 

hodnocení, učitelky s dlouholetou praxí nepovažují výši 

finanční odměny za dostatečnou. 

(Nováková, 2009) 

� Nejméně jsou s odměňováním spokojení pedagogičtí pracovníci 

z mateřských škol sloučených se základní školou. Obecně je 

preferováno odměňování na základě kvality práce. 

(Hintnausová, 2010) 

C) BE4EFITY  

� Pouze část zaměstnanců považuje benefity jako prostředek 

k motivaci.  

(Fehérová, 2008) 
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� Hmotné ocenění, které se jevilo jako velmi důležitý motivační 

faktor, protože je v praxi velmi často zmiňován a diskutován, 

nespadá u pedagogů mezi nejpodstatnější faktory. Hmotná 

odměna však není tak často využívána a oceňována. Je patrné, 

že u vybraného vzorku učitelek je podstatnější vztah k 

povolání, profesionální růst, osobnost vedoucího pracovníka, 

vztah k image školy, k její vizi. Je možné, že peníze přestaly 

být mobilizujícím faktorem, protože řada vedoucích pracovníků 

nemůže zvyšovat ohodnocení a dochází spíše k udržování 

stejné výše platu. Ředitelé často uvádějí nízké finanční 

prostředky v oblasti nenárokových položek. Je zde patrné 

akceptování nižšího ocenění a ztráta dominantní pozice peněz. 

(Vojtíšková, 2010) 

D) SEBEVZDĚLÁVÁ4Í  

� Většina učitelů předškolního vzdělávání nemá osobní zájem 

soustavně si zvyšovat svůj profesní i osobnostní potenciál. 

(Boudová, 2008) 

� Význam dalšího vzdělávání je považován za velmi důležitý a 

přínosný pro práci pedagoga. 

(Krejčová, 2011) 

� Cca 88 % ředitelů mateřských škol není spokojeno s nabídkou 

celoživotního vzdělávání 

(Hradecká, 2008) 

� Nabídka není dostatečná a neuspokojuje všechny zájmy 

pedagogů. 

(Hegerová, 2008) 

� Možnost sebevzdělávání je pro učitelky velice důležitým 

motivačním prvkem. 

(Nováková, 2009) 

� Většina pedagogů má zájem na zvýšení odborné kvalifikace, 

přestože vnímají středoškolské vzdělání jako dostačující pro 

výkon práce učitelky mateřské školy a 50 % z nich si není 

ochotno připlácen na své další vzdělávání. 

(Krejčová, 2011) 

� O zvýšení své odborné kvalifikace má zájem většina manažerů. 

Středoškolské vzdělání vnímají jako nedostatečné pro výkon 

(Krejčová, 2011) 
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své funkce a jsou ochotni si další vzdělávání připlácet.  

� Pedagogové vnímají tento zájem od svých nadřízených, největší 

zájem mají o profesní rozvoj v oblasti estetických výchov a o 

rozvoj klíčových dovedností dětí. Podle pedagogů přihlíží 

manažeři k jejich zájmu při výběru vzdělávacích akcí.  

(Krejčová, 2011) 

� Většina vedoucích pracovníků považuje samostudium za 

efektivní formu dalšího vzdělávání. K této formulaci se 

připojují i pedagogičtí pracovníci. Dále si myslí, že na školách 

je dostatek odborné literatury a tisku k samostudiu. Nejčastěji 

se čerpá v podmínkách mateřských škol 1 - 5 dnů samostudia za 

školní rok. Jelikož 2/3 vedoucích pracovníků nepožaduje žádný 

výstup, tak efektivita této formy vzdělávání je velmi těžko 

kontrolovatelná. 

(Krejčová, 2011) 

� Nejvíce preferovaným je mezi pracovníky škol, vzdělávání 

mimo pracoviště a mimo pracovní dobu, což svědčí o jejich 

ochotě vynakládat vlastní úsilí, čas a finance pro vlastní i 

profesní rozvoj. Třemi, nejčastěji uvedenými metodami 

vzdělávání jsou: předávání a konzultace na pracovišti, odborné 

přednášky – školení a stáže na jiném pracovišti. Výběr těchto 

aktivit je obsahově zaměřen na profesní rozvoj, ke kterému, jak 

uvádějí, je také přihlíženo při stanovování plánů škol. 

(Slovanová, 2011) 

E) SEBEREALIZACE  

� Problematice seberealizace pracovníků je na školách věnována 

malá pozornost. Ředitelky si osobní iniciativy pedagogů sice 

váží, ale prozatím neumí vytvářet dostatečný prostor pro 

seberealizaci učitelek, využít ji jako formu motivace. Neumí 

uzpůsobit úkoly vyplývající z cílů školy tak, aby zároveň 

mobilizovaly iniciativu a kreativitu pedagogů, aby vedly k 

jejich seberealizaci. Tedy neumí využít zlaté pravidlo motivace: 

„Přizpůsobujte úkoly lidem a ne lidi úkolům.“  

(Dontová, 2011) 
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� Dalším dobrým poznatkem je, že pro většinu škol je rozvoj a 

vzdělávání pracovníků, důležitou součástí jejich strategických 

plánů. Zaměstnanci mají možnost se vzdělávat a zdokonalovat, 

jejich vzdělávací aktivity, jsou pozitivně vnímány. S tím souvisí 

také uspokojování vzdělávacích potřeb pracovníků i škol, které 

má kladný vliv na celkový rozvoj školy. 

(Slovanová, 2011) 

� Většina pedagogických pracovníků má zájem na vlastním i 

profesním rozvoji, který je také pro ně hlavní motivací k 

plánování dalších aktivit, vedoucích k zdokonalování jejich 

vědomostí a dovedností.  

(Slovanová, 2011) 

� Většinu učitelů motivuje ke vstupu do managementu možnost 

ovlivnit směřování školy a možnost ovlivnit složení 

pedagogického sboru. 

(Vích, 2011) 

� Většinu učitelů motivuje ke vstupu do managementu možnost 

ovlivnit image a dění uvnitř školy. 

(Vích, 2011) 

F) POCHVALA, VÝTKA  

� Hlavním motivačním faktorem je pochvala a finanční prostředky 

jsou až na druhém místě.  

(Špringr, 2007) 

� Pochvala od vedoucího je pro učitelky velice důležitým 

motivačním prvkem. 

(Nováková, 2009) 

� Ředitelky, vedoucí učitelky i učitelky považují z a velmi 

důležité kladné ocenění své práce, morální ocenění a pochvalu. 

(Hintnausová, 2010) 

� Ředitelé často používají jako motivační pobídku pochvalu, 

nicméně učitelky s dlouholetou praxí to tak nevnímají.  

(Nováková, 2009) 

G) HOD4OCE4Í   

� Manažeři školy plně chápou význam hodnocení a využívají jej 

v praxi. 

(Špringr, 2007) 
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� Hodnocení pedagogických zaměstnanců je důležitým faktorem 

při zvyšování jejich pracovního výkonu.  

(Špringr, 2007) 

� Hodnocení a odměňování je pro zaměstnance ne příliš důležitý 

nástroj motivace. Naopak ředitelé tomuto faktoru připisují větší 

význam. 

(Matějková, 2008) 

� Hodnocení je úzce provázáno s odměňováním, rovněž plní i 

další funkce jako motivační aspekt, rozvoj osobnosti, méně již 

zlepšení pracovního výkonu. 

(Hintnausová, 2010) 

� Mateřské školy uplatňují a provádějí systematické hodnocení, 

vytvářejí pravidla a kritéria pro hodnocení, seznamují 

zaměstnance s těmito kritérii i výsledky hodnocení. 

(Hintnausová, 2010) 

� Hodnocení zaměstnanců je zaměřeno jak na pedagogické, tak i 

na nepedagogické (provozní) pracovníky. 

(Fehérová, 2008) 

� V hodnocení zaměstnanců v různých typech MŠ není rozdíl. (Fehérová, 2008) 

� Téměř všichni ředitelé se snaží provádět formalizovanou formu 

hodnocení pracovního výkonu svých zaměstnanců a zároveň 

provádí i neformální hodnocení. 

(Fehérová, 2008) 

� Závěry z pracovního hodnocení jsou v nejvyšší možné míře 

využívány k odměňování zaměstnanců, následně k zlepšování 

pracovního výkonu a naplňování koncepčních záměrů. Pro 

funkci motivační jsou využívány značně sporadicky. 

(Průchová, 2008) 

H) KOMU4IKACE, I4FORMOVA4OST  

� Nejvíce problémů v oblasti motivace je způsobeno nedostatečnou 

komunikací na pracovištích, zejména ve sloučených mateřských 

školách, kdy součástí jedné organizace bývá i více než 10 

mateřských škol. V těchto organizacích tedy nelze zajistit 

individuální přístup k jednotlivým pracovníkům ze strany ředitele 

v plném rozsahu. 

(Šestáková, 2009) 
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� Vhodná komunikace a vysvětlování otevírají prostor pro řešení 

problémů, jakými jsou kriteria hodnocení a zejména oblast 

pedagogických kompetenci. Považuje se za velmi důležité, aby 

tyto problémy nebyly ze strany vedeni školy směrem k 

pedagogům řešeny jako pouhé oznámení, ale aby se jednalo o 

řízenou etapovou diskuzi v pedagogickém sboru. To, aby 

závěry diskuze byly výsledkem společné práce pedagogického 

sboru, je podmínkou, že zavedení motivačně hodnotících 

pohovorů bude skutečně pozitivní kvalitativní změnou v práci 

školy. 

(Churáčková, 2011) 

� Informovanost zaměstnanců a poskytování zpětné vazby ze strany 

vedení je ve všech typech škol a školských zařízení oblast velmi 

problémová.  

(Matějková, 2008) 

� Nejvhodnější způsoby komunikace pro podporu tvůrčí a 

přátelské atmosféry ve škole: 

o komunikace tváří v tvář, protože probíhá obousměrně a 

obě strany mají možnost společně se domluvit na 

nejlepším, oběma stranám vyhovujícím a přijatelném 

řešení, ačkoliv je tato forma značně časově náročná. 

o psaná či nepsaná „pravidla hry“ a tolerance jejich 

dodržování 

o úspěchy i neúspěchy školy 

o firemní vize, strategie, cíle a úkoly 

o pracovní podmínky a pracovní prostředí 

o hodnocení pracovníků včetně ohodnocení finančního 

o společné porady 

o společenské, kulturní, sportovní a soutěžní akce 

o zpětná vazba pro vedoucí pracovníky 

o školní rituály (způsob zahájení a zakončení školního 

roku, Den učitelů,…) 

o tradice školy 

(Šimonová, 2006) 
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o významné školní události (např.kdo byl pochválen, 

pokárán, oceněn, kdo je v nemilosti,…) 

o public relations školy 

o ale i tzv.firemní historky, školní fámy a skandály 

I) MOTIVAČ4Ě HOD4OTÍCÍ POHOVOR  

� Motivační pohovor není ve školské praxi často využívaným 

motivátorem zaměstnanců. 

(Špringr, 2007) 

� Metoda hodnotících pohovorů patří mezi nejméně využívané 

metody hodnocení pracovníků MŠ. 

(Průchová, 2008) 

� Metoda hodnotících pohovorů je více uplatňována na 

vícetřídních mateřských školách či školách sloučených.  

(Průchová, 2008) 

� Ředitelé škol mohou pohovor využít nejen k informování 

pedagogických pracovníků, ale i k dalším manažerským funkcím, 

jako je motivace. 

(Špringr, 2007) 

� Pedagogové považuji motivačně hodnotící pohovory za 

důležitou součást svého hodnocení, mají zájem i o 

sebehodnoceni. Tato informace je důležitá pro management 

škol, kde vedení plánuje prosazeni změny a zavedeni motivačně 

hodnotících pohovorů jako součást systému hodnoceni. 

Znamená to, že vedeni škol nemusí počítat s obvyklou mírou 

odporu v první fázi prosazování této změny. 

(Churáčková, 2011) 

� Pokud management škol využívá, či chce využívat motivačně 

hodnotící pohovory jako součást systému hodnoceni, má zájem 

o inspirativní materiály (sebehodnotící dotazník a hodnotící 

záznam), a to i tehdy, když už využívá vlastní vytvořené 

materiály. 

(Churáčková, 2011) 

� Vedeni škol považuje motivačně hodnotící pohovory za 

důležitý prvek systému hodnocení, na dvou třetinách škol je 

plánováno zavést motivačně hodnotící pohovory. Zároveň má 

(Churáčková, 2011) 
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vedeni i těch škol, kde již pravidelně pohovory probíhají, zájem 

o inspirativní materiály. Tady se otevírá prostor pro další 

návrhy takových materiálů a také pro spolupráci mezi školami. 

J) RŮZ4É  

� Participace a svoboda rozhodování zaměstnanců není ve všech 

typech zařízení stejná. Největší míru svobody rozhodování a 

spoluúčasti cítí zaměstnanci školských zařízení – domů dětí a 

mládeže, základních uměleckých škol a dětského domova. 

(Matějková, 2008) 

� Učitelský sbor mateřských škol má tendenci stárnout – citelná 

absence mladých kvalifikovaných pedagogů. 

(Boudová, 2008) 

� Žákyně středních pedagogických škol po ukončení studia 

nenastupují do předškolních zařízení. Na základě ankety bylo 

zjištěno, že pouze 5 % absolventek SPŠ nastupují do MŠ. Práce 

s dětmi ztrácí na atraktivitě v souvislosti s finančním 

ohodnocením, psychickou zátěží, mírou odpovědnosti, další 

prací pro školu, akcemi, kroužky, nelákají ani motivující „volné 

prázdniny“.  

(Hradecká, 2008) 

 

4.5. Analýza výsledků 

 

Motivace je nedílnou součástí práce ředitelů všech typů škol a školských zařízení. Aby 

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

všech zúčastněných pracovníků. Ze syntézy analyzovaných dat vyplynula následující 

překvapivá zjištění: 

• Většina vedoucích pracovníků nemá manažerské vzdělání v oblasti motivace. 

• Všichni pedagogové preferují formy motivace, které uspokojí jejich potřeby. 

• Mateřské školy nemají jasně formulovanou motivační strategii školy a pevně daný 

motivační program. 

• Prioritním prvkem účinné motivace učitelů MŠ není finanční stimul, ale 

pedagogická práce s dětmi. 
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• Učitelky mateřských škol nejvíce motivuje ocenění jejich práce ze strany dětí a 

jejich rodičů.  

 

Na základě analýzy dat jsou, dle mého názoru a závěru, skutečnými motivačními faktory 

seřazenými sestupně dle významnosti:  

1. komunikace,  

2. odbornost,  

3. jistota,  

4. pracovní výsledky,  

5. pochvala,  

6. odměňování,  

7. samostatnost,  

8. seberozvoj,  

9. profesní růst,  

10. další vzdělávání,  

11. plánování,  

12. benefity, 

13. iniciativa,  

14. rozhodování,  

15. delegování,  

16. důvěra  

17. hodnocení.  

 

Nyní bude v dalších kapitolách následovat detailnější rozbor a diskuse jednotlivých 

motivačních faktorů. 

 

4.5.1. Motivace pedagogů v oblasti interpersonálních vztahů 

 

Ředitel už při nástupu do své pozice má určitou vizi, jakým směrem by chtěl vést svoji 

školu. Předpokládá se, že má zpracovanou určitou koncepci rozvoje školy. K tomu, aby byl 

schopen ji prosadit a úspěšně realizovat, může využít následující motivační faktory, které mu 

pomohou zajistit dostatečnou aktivaci svých podřízených k řešení problému a tím pádem i k 

dosažení požadovaného cíle.  



 76 

•    Podíl na řízení, rozhodování, delegování pravomocí – Pro ředitele je důležité si 

uvědomit, že svoje cíle může realizovat prostřednictvím pedagogického sboru a 

ostatních pracovníků. Tito lidé jsou součástí týmu a měli by se spolupodílet na 

utváření dílčích kroků koncepce rozvoje. Možnost spolupodílet se na tomto úkolu 

je pro mnohé velmi významným stimulačním prvkem. Učitelé díky této spolupráci 

cítí sounáležitost a zájmy školy pokládají také za svoje zájmy. Ředitel by tedy měl 

podporovat iniciativu všech učitelů, snažit se zapojit všechny pracovníky do 

procesu rozvoje školy, jasně vymezit úkoly a odpovědnost za ně, ale dát určitou 

volnost při rozhodování a zpracování úkolů. Pokud dochází k promyšlenému 

delegování, dochází také k časové úspoře,kterou mohou vedoucí pracovníci lépe a 

efektivně využít pro pedagogickou práci a mohou tak více dodržovat délku přímé 

pedagogické činnosti. V současné době však platí to, že delegování úkolů je jako 

motivační faktor využíváno velmi málo. Učitelé navíc často nepovažují delegování 

za prostředek k motivaci. 

•    Sebevzdělání, plánování profesní kariéry – Pro učitele je z hlediska dalšího 

vzdělávání patrná potřeba většího bezpečí – je to pro ně z oblasti nižších potřeb 

daleko důležitější než výše platu. Je to zřejmě proto, že učitelé jsou citliví k tomu, 

aby měli ke své práci klid, nikdo je neohrožoval nejen fyzicky, ale ani psychicky, 

měli jistotu práce – pak i osvojování nových vědomostí je pro ně snazší. I když 

většina učitelů má velký zájem na možnosti sebevzdělávání, je nutno zmínit fakt, 

že většina učitelů není spokojena se současnou nabídkou kurzů celoživotního 

vzdělávání.  Při analýze stávajícího stavu dalšího vzdělávání předškolních 

pedagogů bylo zjištěno, že předškolní pedagogové si uvědomují potřebu dále se 

vzdělávat, aby si udržovali a zdokonalovali znalosti, schopnosti a profesní 

dovednosti a též uměli reagovat na inovace ve vzdělávání svých svěřenců. 

Nicméně všichni respondenti by přivítali pestřejší vzdělávací nabídku ze strany 

poskytovatelů vzdělávání a hlavně by bylo potřeba zajistit vyšší prostředky na 

další vzdělávání, aby mohla být uspokojena poptávka. Výzkumy potvrdily 

oblíbenost samostudia zvláště u pedagogických zaměstnanců a dostatek studijních 

materiálů na školách k tomuto druhu dalšího vzdělávání. Vedoucí pracovníci ve velké 

většině nepožadují po pedagogických pracovnících, kteří čerpají volno na 

samostudium žádný výstup. Většina pedagogů volí své další vzdělávání s ohledem na 

své profesní zaměření a největší zájem je o rozvoj v oblasti estetických výchov. 
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Nejoblíbenější formou při dalším vzdělávání jsou půldenní a celodenní jednorázové 

semináře. 

•    Seberealizace pedagogů – Důležité pro práci ředitele je rozpoznání pracovních 

ambicí jednotlivých učitelů a jejich plná podpora. Odpovědnost je pro některé 

učitele důležitým motivačním činitelem. Učitelé potřebují u své práce zažívat 

úspěch. Pro ředitele to znamená, že i v oblasti dalšího vzdělávání musí umět 

oceňovat a všímat si zájmu a přínosu jednotlivých učitelů. U některých učitelů 

stačí jen náznak, jiné je třeba silněji vést k dalšímu vzdělávání a zapojování do 

kolektivních projektů. Každý učitel by si měl být vědom, že je součástí týmu a 

hraje v něm důležitou roli. Na řediteli je, aby učitele zapojil tak, aby si byl vědom 

důležitosti své role. 

•    Morální ocenění, pochvala, poděkování – Každý člověk touží po uznání. 

Vyhledávejme u každého nějakou přednost, kterou lze ocenit. Někdy postačí 

zmínit i snahu, drobný úspěch. Jsme-li neteční, nemá pracovník zpětnou vazbu, cítí 

se nedoceněný, ztrácí motivaci pro snahu neustálého vylepšování své práce. 

Reagujme verbálně, ale i neverbálně (úsměv, gestikulace, mimika, …), ale vždy 

taktně a upřímně. Chybu je třeba vytýkat citlivě, tak aby nebyla dotčena důstojnost 

hodnoceného a pokud situace dovolí, mezi čtyřma očima. Výjimku tvoří přestupky 

v pracovní kázni, kdy je naopak potřeba svědka pro případná další opatření. 

Ředitel by měl průběžně chválit různé aktivity učitelů i žáků, podněcovat k další 

tvorbě. Kromě osobní pochvaly mezi čtyřma očima je velmi důležité chválit 

veřejně např.na poradách. Veřejná pochvala je pro všechny velmi silným hnacím 

motorem. 

•     Kontrola – S motivací souvisí i systém kontroly. Ta by měla být všeobecně 

chápána jako nástroj zpětné vazby, nikoliv jako nástroj objevování chyb a 

nedostatků. I kontrola může působit motivačně, neboť vyučující v ní spatřují zájem 

o plnění jejich úkolů a též vidí objektivnost a spravedlivost ředitele při hodnocení. 

Zájem ze strany ředitele je třeba projevovat neustále, nezájem působí velmi rychle 

jako demotivační činitel.  

•    Hodnocení – Hodnocení zaměstnanců je důležitým faktorem při zvyšování 

jejich pracovního výkonu. Základním nástrojem evaluace motivace a kontroly 

zaměstnance je motivačně-hodnotící pohovor, nicméně tento nástroj není 
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v současné školské praxi často využíván. Ředitel školy může pohovoru využít 

nejen k informování pedagoga a získání zpětné vazby, ale i k další manažerské 

funkci jakou je právě i hodnocení a motivace.  

•    Komunikace – Základním prvkem motivace je dobrá komunikace na pracovišti. 

Každý ředitel musí být připraven komunikovat se svými kolegy a být ochoten vést 

s nimi neustálý dialog. Jedině tak si může udělat ucelený přehled o potřebách, 

pocitech, problémech a přáních svých pracovníků. Téměř všechny problémy v MŠ 

jsou způsobeny nedostatečnou komunikací ředitel versus učitel. Ředitel musí mít 

neustále zpětnou vazbu od pedagogů. Měl by vědět, co se v kolektivu děje, 

pravidelně se svým pedagogickým týmem hovořit, a to nejen při formálních 

poradách, ale především neformálně zjišťovat názor pedagogů, diskutovat o 

problémech.  

•    Informovanost sboru – Pedagogové jsou pozitivně motivováni tím, že jsou 

pravidelně informováni o chodu školy. Díky otevřenosti ve sdělování informací 

mají pocit příslušnosti ke škole. Je to jistě časově náročné, ale pedagogy brzdy 

ocení zájem ředitele.    

•    Jistota práce – Ředitel musí dbát na uspokojení pocitu bezpečí, zejména aby 

učitelé měli klid pro svoji práci. 

•    Klima na pracovišti – Jedním z ředitelových úkolů je spolupodílet se na utváření 

příznivého klimatu ve škole. Jeho přítomnost by neměla být hrozbou, ale naopak 

učitelé by ji měli chápat jako přirozenou součást školního života. Nejčastějšími 

způsoby komunikace pro vytvoření příjemného klimatu na pracovišti jsou např. 

komunikace tváří v tvář, úspěchy a neúspěchy školy, vize, strategie, cíle a úkoly, 

pracovní podmínky a prostředí, různé společenské akce, školní rituály atd. 

•    Opora a důvěra ve vedení – Učitelé musí vědět, že ve vedení mají oporu a 

zastání pro svoji činnost. 

•    Chování ředitele – Chování ředitele vyžaduje dokonalou profesionalitu, 

rozhodnost, objektivnost a vyváženost mezi přílišnou demokracií a autoritativním 

způsobem vedení. Každý ředitel by měl jít svým podřízeným příkladem. Píle, 

pracovitost a především nadšení ředitele pro práci je jistě pro pedagogy 

významným motivačním stimulem. Ředitel musí v kolektivu podněcovat 

kreativitu, být hybnou silou.  
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•    Propagace školy - Ředitel by měl podporovat dobré jméno školy, její image a u 

svých podřízených probouzet hrdost na příslušnost ke škole. 

 

4.5.2. Motivace pedagogů v oblasti materiálně technické 

 

Motivace v oblasti osobních a pracovních vztahů je jistě pro ředitele stěžejní, ale velmi 

významnou pozici hraje také motivace příznivým pracovním prostředím. Pracovní prostředí 

patří mezi hygienické faktory. Znamená to tedy, že neuspokojení této potřeby vede 

k nespokojenosti. Tato nespokojenost s prostředím pak může nastartovat řadu problémů a 

konfliktů na pracovišti. Každý ředitel by si měl uvědomit, že škola je pro učitele nejenom 

místem, kde obvykle vykonávají práci, jež mají rádi, ale také místem, kde tráví značnou část 

dne. Mělo by to tedy být prostředí příjemné a podnětné, přizpůsobené potřebám učitelského 

kolektivu. I v této oblasti se nabízí celá řada možností pro stimulaci tvořivosti kolektivu, 

popřípadě alespoň uspokojení základních potřeb, od nichž je možné odvíjet další zlepšování 

práce.  

•    Vybavení školy - Ředitel by si tedy měl všímat, v jakém prostředí se jeho 

zaměstnanci denně pohybují. Jedná se především o vybavení sborovny, kabinetů, 

tříd, ale také např.o přístup do odborných pracoven, k technice.  

•    Vybavení pracoviště každého učitele - Součástí motivačního systému v této 

oblasti může být i plán spravedlivého vybavování sbírek, tedy motivace možností 

využívat kvalitní pomůcky a materiál.  

•    Benefity, zaměstnanecké výhody - Do této oblasti motivace jistě spadá také 

možnost určitých zaměstnaneckých výhod jako je dovolená, úprava rozvrhu, 

příspěvky z FKSP. I tyto výhody mohou stimulovat zaměstnance k zvýšení 

efektivity práce. Jestliže učitel vidí vstřícnost ze strany vedení, je často ochoten 

pracovat nad rámec svých povinností i bez adekvátního finančního ohodnocení. 

Nicméně je nutno zmínit, že pouze část zaměstnanců považuje benefity jako 

prostředek k motivaci. 
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4.5.3. Motivace pedagogů v oblasti finanční 

 

Tato oblast je pro školství nejpalčivější a také nejvíce diskutovanou oblastí. Již minulých 

kapitolách bylo zmiňováno mnoho aspektů finanční motivace, její účinek, většinou 

krátkodobý, má přesto velmi silný vliv.  

•    Platové ohodnocení, odměna - V současné době velké procento učitelek i 

ředitelek považuje finanční odměnu jako nejdůležitější motivační faktor. 

Základem finanční motivace by měla být spravedlivá odměna. V některých 

firmách komerční sféry jsou zaměstnanci přímo smluvně vázáni mlčenlivostí o 

finančním ohodnocení jejich vykonané práce. V oblasti školství toto zvykem není. 

Část platu je stanovena tabulkově, část je nenárokovou složkou a je proměnlivá. 

Právě tato oblast je kritická a je nezbytně nutné, aby byla jasně definovaná kritéria, 

tedy průhledný systém odměňování. K tomu může napomoci pečlivé vypracování 

vnitřního platového předpisu. Nezbytná je také otevřená diskuze o pravidlech 

odměňování a vypracování jasných kritérií pro hodnocení a sebehodnocení. 

Ředitel musí vždy umět zdůvodnit výši finanční odměny, příplatku bez jakékoliv 

pochybnosti o spravedlivosti rozdělení financí.  

 

4.5.4. Demotivační faktory pedagogů v mateřské škole 

 

Z analyzovaných dat jasně vyplynulo, že mezi klíčové demotivátory pedagogů 

v mateřských školách patří: 

• Školní politika (soutěžení o moc, zdroje, postup,..). 

• Neproduktivní porady ( nepřipravené, nuda, vyčerpanost). 

• Nedostatečná informovanost (utajování, zadržování, zkreslování informací). 

• Nízká kvalita práce (pracovníků i vedení školy). 

• Neustálé a neúčelné změny (změny na poslední chvíli, neúčelné změny). 

• Ztráta společenské prestiže a nízké finanční ohodnocení. 

• Neochota ředitelů podřídit styl řízení zaměstnancům. 

• Neochota ředitelů vycházet z potřeb zaměstnanců. 

• Nízké pracovní nasazení zaměstnanců. 

• Neobjektivní hodnocení pracovního výkonu a neznalost evaluačních kritérií. 

• Z hlediska dalšího vzdělávání pracovníků jsou nemotivující faktory tyto: 
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o    Špatná nabídka vzdělávacích center, která neodpovídá požadavkům škol 

a nereaguje ani na výroční zprávu ČŠI, která hodnotí, ve kterých oblastech 

mají školy největší problémy. Přitom návštěvu seminářů hodnotí všichni 

pedagogičtí pracovníci jako nejefektivnější formu vzdělávání. 

o    Nesystematická nabídka vzdělávacích center, která není koordinovaná 

(vzdělávací centra nabízejí obdobné semináře, nabídka je velmi podobná).  

o    Neefektivní vynakládání finančních prostředků na vzdělávání – na jedné 

straně je státem poskytováno aţ dvanáct placených dnů za rok na 

samostudium, na druhé straně jsou kráceny finanční prostředky, ze kterých 

může být další vzdělávání pedagogů hrazeno.  

o    Nesystematičnost ve vynakládání finančních prostředků na vzdělávání 

pedagogických pracovníků – stanovení plánů na další vzdělávání je 

ztíženo.  

 

 

4.6. Motivační systém mateřské školy 

 

„Začít s dobrými lidmi, stanovit pravidla, komunikovat se svými zaměstnanci, motivovat je 

a odměnit, když si to zaslouží.“ 

Lee Iacocco 

 

Na základě studia odborné literatury a informací, které byly získány prostřednictvím 

metaanalýzy, lze managementu mateřských škol doporučit následující univerzální systém 

motivace pedagogů: 

 
MOTIVAČ6Í SYSTÉM URČE6Ý MA6AGEME6TU MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

 
→ Proč motivovat? 

� Motivace je hnací síla, může rozhýbat kolektiv. 

� Je prostředkem k dosažení kvalitních výsledků. 

� Smysluplná a tvůrčí práce podřízených – nadšení z práce. 

� Špatně motivovaný člověk hledá chybu u ostatních, dobře motivovaný u sebe. 

� Pozitivní způsob myšlení se nedá vynutit. 
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→ Jak motivovat? 

a) formy finanční motivace 

� Jasně stanovená kritéria – maximálně 5 kritérií. 

� Srozumitelná kritéria všem známá. 

� Spravedlivost při rozdělování prostředků. 

� Jasná pravidla i pro odnímání financí. 

� Výše odměny odpovídá výsledkům. 

 

b) formy nepeněžní motivace 

� Uznání a pochvala – zvažovat veřejnou a soukromou pochvalu 

� Zájem – projevovat zájem o práci pedagogů, žáků 

� Pracovní prostředí – budovat dobré a moderní zázemí 

� Zaměstnanecké výhody, benefity (prázdniny, zapůjčení vybavení, FKSP, příspěvky na 

kulturu, rekreaci,…) 

� Klima na pracovišti – vytvářet neformální atmosféru, být součástí týmu, chodit mezi 

pedagogy, účastnit se společenských akcí 

� Podíl na řízení a seberealizace – umožnit rozhodovat o některých úkolech, důvěřovat, 

delegovat úkoly a odpovědnost, vzájemně komunikovat a informovat pedagogy o dění 

ve škole 

� Kariérní růst - pečovat o dlouhodobé vzdělání pracovníků - semináře, školení, zajímat 

se o zájem pedagogů, ocenit další vzdělávání se, sledovat kariérní kotvy každého 

pracovníka 

� Zavedení osobního portfolia, za účelem ocenění si vlastní práce. 

� Osobnost vedoucího pracovníka – jít příkladem, povzbuzovat, podržet pracovníky při 

problémech, šířit klid, pohodu a přátelskou atmosféru, naslouchat, být přístupný 

návrhům a inovacím 

� Vnitřní motivace – ukázat lidem, že jejich práce má smysl (uznání práce ze strany 

rodičů, veřejnosti, výsledků ČŠI) 

� Podporovat sounáležitost se školou – pořádat veřejné akce, které umožní ukázat 

výsledky učitelské a žákovské práce, budovat dobrou image školy (prezentace školy na 

veřejnosti, v novinách,…)  

� Zavedení hodnotících pohovorů – vyjádření zájmu vedení školy o zaměstnance, zvolit 

obsahovou strukturu a časový plán pohovorů, hledání společných řešení, stanovení 
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plánu osobního rozvoje, navržení úpravy podmínek pro realizaci plánů a úkolů, 

vypracování kritérií sloužící ke kontrole plnění stanovených úkolů na příští období.  

 

Nicméně je nutné si uvědomit, že jakýkoliv motivační systém není stagnujícím dogmatem, 

které je neměnné a je ho třeba přísně dodržovat. Je to systém postupně se vyvíjecí, ředitel by 

ho měl neustále vylepšovat a doplňovat. Tak, aby vyhovoval jeho potřebám při vedení, ale 

především potřebám jeho zaměstnanců. Motivační systém není dokumentem pro ředitele 

závazným, jeho sestavení není požadováno žádným zákonem ani vyhláškou, přesto se 

domnívám, že jeho vytvoření patří mezi jednu z oblastí, která může napomoci řediteli při 

vedení lidí a objasnit mnoho rozhodnutí. Z analyzovaných dat také vyplývá, že dobrý ředitel 

školy by měl při motivování svých zaměstnanců respektovat následující doporučení: 

• Dbát na uspokojení pocitu bezpečí, aby měli učitelé klid pro svoji práci.  

• Umožnit učitelům zažít v souvislosti se vzděláváním úspěch.  

• Dávat lidem srozumitelné pokyny a jasná pravidla, která vedou k pocitu bezpečí           

(i v souvislosti s dalším vzděláváním – jak předávat informace kolegům). Snažit se 

o vytvoření klidného prostředí a stabilního týmu.  

• Snažit se o vytvoření klidného prostředí a stabilního týmu.  

• Ocenit práci učitele, snažit se rozpoznat snahu o to, že učení dělají pro děti 

zajímavé, snaží se nezaostávat a „jít s dobou“.  

• Podporovat seberealizaci jednotlivců.  

• Zapojit zaměstnance do plánu dalšího vzdělávání – naslouchat lidem.  

• Vytvořit ve školách fungující administrativní systém, jehož zásady budou všem 

jasné (např. vyplňování cestovních příkazů na semináře).  

• Seznamovat zaměstnance stále s krátkodobými cíli i vizemi školy, nechat je se na 

nich alespoň částečně podílet.  

• Vysvětlovat v souvislosti s cíli školy potřeby školy v oblasti dalšího vzdělávání.  

• Oceňovat snahu o uplatnění nových metod práce.  

• Nespokojovat se s průměrem, při hodnocení práce pedagoga (např. u 

pohospitačního pohovoru) se dohodnout na případné nápravě i formou dalšího 

vzdělávání.  

• Snažit se o i to, aby si učitelé své poznatky ze seminářů i samostudia předávali - 

zamyslet se nad nejvhodnější formou.  
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• Nezapomínat na delegování pravomocí a úkolů, aby i ředitelé měli prostor pro 

další vzdělávání.  

• Dbát na výběr seminářů, které učitelé považují za nejefektivnější formu dalšího 

vzdělávání – aby korespondovaly s cíli školy, řešily případné problémy zjištěné 

evaluací.  

• Snažit se spolupracovat se vzdělávacími centry, upozorňovat je na potřeby škol v 

oblasti dalšího vzdělávání.  

• Nelitovat finančních prostředků za kvalitní vzdělávání, umožnit návštěvu semináře 

i ve vzdálenějším místě.  

• Snažit se dopřát lidem i určitou svobodu, což zvyšuje jejich pocit společenského 

uznání a seberealizace. 
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5. Závěr 

 
 

Tato diplomová práce si kladla za cíl shrnout dosavadní informace z oblasti motivace 

pedagogických pracovníků v mateřských školách a vytvořit univerzální motivační systém 

pedagogických pracovníků, který by nalezl praktické využití u managementu mateřských 

škol, jeho zpracování viz kap.4.6. Veškeré učiněné předpoklady a hypotézy, učiněné v kap.4., 

byly potvrzeny a nyní nezbývá nic jiného než shrnout veškeré dosažené informace.   

Chování lidí je výsledkem schopností a motivace. Lidé, kteří jsou motivováni dosahují 

lepších výsledků než ti, kteří motivováni nejsou. Na motivování lidí neexistuje žádné 

jednoduché řešení, které by zaručilo motivaci pro každého. Motivování je individuální 

záležitostí. Je potřeba počítat s individuálními zvláštnostmi každého jedince, kterého se ředitel 

školy chystá motivovat. Je důležité pochopit, že každého může motivovat něco jiného. Aby 

jeho motivační úsilí bylo korunováno úspěchem, je důležité, aby se ředitel zabýval 

individuálními potřebami a faktory spokojenosti jednotlivců. Tyto potřeby by měl brát ředitel 

na zřetel při vedení lidí, motivaci a v podstatě při každém kontaktu se svými podřízenými. Na 

motivaci mají vliv osobnost člověka, podmínky prostředí a aktuální situace. Také je třeba 

zmínit, že sám ředitel se musí v otázce motivace orientovat a vzdělávat. Důležitou roli v 

motivaci hraje také osobnost ředitele, jeho styl vedení lidí a také jeho motivy. Měl by znát 

sám sebe, měl by vědět, co jeho samotného motivuje. Svou práci by měl vykonávat rád a s 

chutí a nadšením. Teprve poté se může pouštět do efektivní motivace druhých. Ředitel by měl 

rozumět lidským motivům, mít chuť zaměstnance pochopit a respektovat. Tyto dva pohledy 

musí ředitel umět skloubit tak, aby společně zajistili plnění a dosažení cílů mateřské školy. 

Cíle by měly obsahovat i příznivé motivační podněty pro zaměstnance. Samozřejmostí by 

mělo být používání „zdravého rozumu“ a lidskosti. Také etický rozměr motivace je důležitý. 

Zabrání se tím možné manipulaci. 

Ředitel působí na rozmanité osobnosti, musí spravedlivě rozhodovat a zároveň přistupovat 

individuálně k jednotlivým pracovníkům a v oblasti motivace co nejlépe odhadnout motivační 

potřeby svých podřízených, využívat adekvátně různorodé motivační nástroje, které přesvědčí 

pracovníky o přínosu jejich práce. Motivace by měla být zvolena tak, aby pedagog byl 

spokojený, dobře naladěný. Proto je důležité, aby pozitivní motivace pracovníků byla správně 

vytvořena. Studie ukazují, že je teoreticky málo zpracována, a proto se setkáváme s 

„vyhořením“ učitele. Přitom každý vedoucí pracovník ví, že dobře motivovaný pedagog je 

jedním z rozhodujících a nejdůležitějších faktorů kvalitní pedagogické práce a kvalitní školy. 
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To nejlepší lze vybrat z níže prostudovaných motivací a pokusit se o to, aby na základě 

zvolené motivace byl pedagog spokojený, ochotný odvádět kvalitní práci a snažil se o co 

nejlepší pracovní výkony. 

Není tedy pochyb o tom, že nejdůležitějším předpokladem pro úspěšnou školu je 

motivovaný pracovník. Proto důležitou součástí řízení školy se stává také motivace, a to 

hlavně motivace pracovní. Z pozice vedení školy je nutné přistupovat k motivačním faktorům 

velmi obezřetně. Dobrou a efektivní kombinací a především individuálním přístupem 

k jednotlivcům můžeme dosáhnout vysoce motivovaného týmu ochotného škole pomoci i 

v těch nejtěžších dobách. Největším stimuly jsou osobní naplnění, příjemný kolektiv, finanční 

odměna. Management využívá zřídka kdy nefinančních stimulů, i když pracovníci je považují 

za důležité. Různé skupiny zaměstnanců mají různý přístup k práci. Například u nejmladší 

věkové skupiny zaměstnanců je velmi důležité správně uchopit jejich kreativitu a elán, 

podporovat je a vhodně stimulovat. Naopak u nejstarší věkové kategorie zaměstnanců je 

nutno vycítit jejich změnu potřeb a přizpůsobit politiku motivování individuálně jim. Ještě 

většího významu nabývá motivace pracovníků v průběhu změn. V průběhu změn je nutno se 

zaměstnanci především dobře komunikovat a předávat jim plnohodnotné informace. Vedení 

školy musí srozumitelně vysvětlit, k čemu jsou změny dobré, poradit při případných 

komplikacích, napomoci při hledání cesty, otevřeně projevovat podporu a motivovat 

k přesvědčení, že změna je opravdu užitečná. 

Jak již bylo na začátku této kapitoly uvedeno, v praxi neexistuje žádná univerzální metoda 

či postup, kterým lze dosáhnout dobré motivovanosti pedagoga. Vždy je nutné přizpůsobit 

motivaci pracovníků aktuálním situaci a podmínkách. Nicméně je stále dobré mít na paměti, 

že na člověka příznivě působí: 

o ekonomická jistota (mzdy a platy), 

o pocit bezpečí (stabilita a perspektivnost pracovního zařazení), 

o možnost postupu, 

o veřejné uznání a morální ocenění pracovníka v rámci podniku i celé 

společnosti, 

o důvěra ve školu, 

o uspokojení z vykonávané práce, 

o příznivé vztahy se spolupracovníky (společenská atmosféra v pracovní 

skupině), 

o příznivé vztahy s bezprostředně nadřízeným pracovníkem (jeho jednání 

s lidmi, způsob vedení), 



 87 

o příznivě vnější pracovní podmínky, 

o péče organizace o pracovníky. 

 
A na závěr si položme otázku: „Jak být úspěšným motivujícím ředitelem – mistrem 

motivace?“ Tím se staneme v tom okamžiku, když budeme respektovat a mít na paměti tato 

doporučení: 

� Buďte sami motivovaní. 

� Již při výběru zaměstnanců si vybírejte ty, kteří jsou motivovaní. 

� Jednejte s každým jako s jednotlivcem. 

� Spravedlivě odměňujte. 

� Projevujte uznání. 

� Motivujte svoje zaměstnance pomocí porozumění jejich potřebám a přáním. 

� Při stanovení a kontrole cílů využívejte cílenou zpětnou vazbu. 

� Věnujte svůj čas na motivaci svého týmu i jednotlivců. 

� Snažte se učinit práci zajímavější tím, že budete pověřovat zaměstnance novými 

úkoly. 

� Aktivně naslouchejte a pravidelně komunikujte se všemi zaměstnanci. 

� Důvěřujte svým zaměstnancům, poskytujte jim dostatek samostatnosti. 

� Poskytujte informace otevřeně. 

� Vyhledávejte nové výzvy. 

� Delegujte úkoly. 

� Motivujte ostatní svým příkladem. 

� Motivujte na základě smyslu a poslání práce. 

� Motivujte na základě dobré pověsti. 
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Příloha č.1:  
 

Bibliografická rešerše na téma „Motivace pedagogických pracovníků“ 

 

Závěrečné práce: 
 

Jména a 

příjmení 

Rok 

obhajoby 

Typ 

práce 
�ázev práce 

Toušková, S. 2009 BP  Pozitivní motivace jednotlivce i týmu jako prevence 

syndromu vyhoření. 

Hegerová, J. 2009 BP  Úloha ředitelky mateřské školy při motivaci k výběru 

a uplatňování specializace pedagogů získané   

 v DVPP. 

Nejtková, Y. 2009 BP  Motivace, motivační faktory a jejich vliv v měnících 

se podmínkách. 

Horáčková, S. 2009 BP  Přístup managementu škol k motivaci zaměstnanců. 

Nováková, H. 2009 BP  Motivace pedagogických pracovníků mateřské školy 

v procesu změn. 

Šestáková, I. 2009 BP  Sloučené mateřské školy a motivace pedagogických 

pracovníků. 

Šlancarová, M. 2009 BP  Motivace učitelů pro zavedení klíčových kompetencí 

do školské praxe. 

Zavoralová, H. 2009 BP  Nástroje motivace a stimulace lidských zdrojů 

Boudová, I. 2008 BP  Účinná motivace – nástroj pro zvyšování pracovního 

výkonu předškolního pedagoga. 

Čápová, J. 2008 BP  Pojetí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

jako motivační faktor a nezbytnost kvality   

 výkonu profese pedagoga. 

Heryánová, Š. 2008 BP  Personální management v podmínkách MŠ, 

motivování lidí. 

Hradecká, D. 2008 BP  Jak motivovat pedagogické pracovníky k tvůrčí 

pedagogické práci v mateřské škole. 

Husová, K. 2008 BP  Zřizovatel jako hodnotitel ředitelovy práce a jeho 

motivátor. 
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Průchová, A. 2008 BP  Hodnocení zaměstnanců mateřské školy se 

zaměřením na hodnotící pohovory, Efektivní a  

 opomíjený nástroj motivace. 

Dandová, Z. 2007 BP  Význam efektivního řízení lidských zdrojů pro 

kvalitu školy. 

Čáp, D. 2007 BP  Druhy motivace nejčastěji využívané ve školství 

v kraji Vysočina. 

Chejnová, P. 2007 BP  Motivace začínajících akademických pracovníků. 

Matějková, P. 2007 BP  Vedení lidí se zaměřením na motivaci. Motivace 

v podmínkách školství. 

Procházková, I. 2007 BP Efektivní porada jako důležitý nástroj řízení školy. 

Špringr, M. 2007 BP  Osobní pohovor – nástroj evaluace a motivace 

zaměstnanců. 

Orthoberová, M. 2006 BP Rozvoj lidských zdrojů. 

Šlégl, J. 2006 BP Hodnocení práce zaměstnanců školy. 

Vaňková, J. 2006 BP  Motivace jako prostředek zefektivnění pedagogické 

práce. 

Šimonová, M. 2006 BP  Komunikace jako prostředek motivace. 

Hučík, P. 2005 BP  Hodnocení práce ředitele a učitele základní školy. 

Pojerová, J. 2005 DP  Motivace a motivování zaměstnanců. 

Švehlová, T. 2002 DP  Motivace a kariérový růst. 

Vrba, M. 2002 DP  Motivace, hodnocení a odměňování v organizaci. 

Pokorná, I. 2001 BP  Motivace zaměstnanců. 

Jančárová, A. 2000 BP  Lidský faktor a jeho motivace. 

 

Odborná literatura: 
 

Autor 
Rok 

vydání 
�ázev knihy 

Berger, L., 

Berger, H. 

2011 The talent management handbook : creating a sustainable 

competitive advantage by selecting, developing, and 

promoting the best people. 

Horváthová, P. 2011 Talent management. 
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Pavlas, I. 2011 Výkonová motivace a interpersonální potřeby. 

Plamínek, J. 2010 Tajemství motivace : jak zařídit, aby pro vás lidé rádi 

pracovali. 

Pilarová, I. 2008 Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich 

výkonnost. 

Miron, H.D. 2008 Motivation and learning strategies for college success : a self-

management approach. 

Freemantle, D. 2006 50 maličkostí, které mají velký vliv na motivaci a vedení 

týmu. 

Adair, J. 2004 Efektivní motivace. 

Bělohlávek, F. 2000 Jak řídit a vést lidi : testy, případové studie, styly řízení, 

motivace a hodnocení. 

Forsyth, P. 2000 Jak motivovat lidi. 

Miskell, J.R. 1996 Pracovní motivace. 

Nakonečný, M. 1996 Motivace pracovního jednání a její řízení. 

Keenan, K. 1995 Průvodce manažera : motivování. 

Kubalová, V. 1992 Aktivačně-motivační vlastnosti osobnosti : tématická jednotka 

pro střední školy. 

Švancara, J. 1984 Psychologie emocí a motivace. 

Švancara, J. 1979 Emoce, city a motivace. 

Bouček, V. 1978 Motivace v řídicí praxi. 

Nakonečný 1973 Emoce a motivace. 

Vroom, V.H. 1967 Work and motivation. 

 
Odborné články: 
 

Autor Časopis 
Rok 

vydání 
�ázev článku 

Stephens, T. Education 2012 Motivational factors toward pursuing a career in 

speciál education. 

Lufinka, F. TAMR 2012 Motivace pedagogických pracovníků pro tvorbu a 

realizaci ŠVP. 

Eger, L. Učit.listy 2012 Nepeněžní motivace pedagogických pracovníků   . 
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Celikoz, N.  Education 2010 Basic factors that affect general academic motivation 

levels of candidate preschool teachers. 

Košková, J. Týd.škol. 2010 Motivace pedagogů - znají ředitelé škol své podřízené? 

Kolman, L. AV ČSR 2009 Pojednání o vlivech na koncipování a vývoj teorií 

motivace pracovní činnosti. 

Kesner, Z. Říz.školy 2008 Řízení motivace. 

Zlámal, J. Mod.vyuč. 2007 Od demotivace k motivaci pedagogického sboru. 

Sláma, J. Učit.listy 2000 Motivace pracovníků jako podstatná část práce vedení 

školy. 

Czubaj, C.A Education 1995 Maintaining Teacher Motivation. 
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Příloha č.2 

 

�ázev práce: Motivace pedagogických pracovníků mateřské školy v procesu změn. 

Autor: Hana Nováková, CŠM - bakalářská práce, 2009 

Bakalářská práce se zabývá motivací pedagogických pracovníků mateřské školy. Přináší 

poznatky, jak motivaci k práci vidí učitelky mateřské školy a jaké nástroje k motivování 

pedagogických pracovnic využívají ředitelky mateřských škol. Cílem práce je identifikace 

vhodných motivačních prvků, které by měl management mateřské školy využívat k efektivní 

motivaci učitelek s dlouholetou praxí. 

 

Klíčová slova: 

Potřeby, motivace, demotivace, vnější faktory, vnitřní faktory, odměna, kurikulum, 

pedagogický pracovník, pedagogická koncepce školy, interakce, kompetence učitelky 

mateřské školy, role managementu mateřské školy 

 

Výzkumný problém: 

Výzkum je zaměřen na problematiku motivování pedagogických pracovníků 

s dlouholetou praxí. Cílem výzkumu je zjistit typy motivačních prostředků a jejich účinnost v 

praxi. Autorka se snaží také zjistit, zda je obtížnější motivovat pedagogické pracovníky 

s dlouholetou praxí nebo pracovníky s krátkou pedagogickou dráhou. 

 

Hypotézy: 

• Vedoucím pracovníkům mateřských škol se nedaří vhodně motivovat pedagogické 

pracovníky s dlouholetou praxí k dalšímu osobnostnímu a profesnímu rozvoji. 

• Pro učitelky mateřských škol jsou pochvala, uznání a možnost zvýšit si svůj 

kvalifikační potenciál jedněmi z nejdůležitějších motivačních faktorů. 

 

Výzkumný vzorek: 

51 učitelek a 35 ředitelek mateřských škol z celé ČR 

 

Použitá metoda: 

Kvantitativní výzkum formou písemného dotazníku, zvlášť pro učitelky a ředitelky, 

s otázkami, ke kterým se podle zadané škály přiřazovaly odpovědi.  
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Závěry výzkumu:   

• Ředitelé se snaží využívat různé motivační pobídky, ale motivovat učitelky 

s dlouholetou praxí je pro ně obtížné. 

• Ředitelé často používají jako motivační pobídku pochvalu, nicméně učitelky 

s dlouholetou praxí to tak nevnímají.  

• Přestože ředitelky mají vypracovaná kriteria finančního hodnocení, učitelky 

s dlouholetou praxí nepovažují výši finanční odměny za dostatečnou. 

• Pochvala vedoucího a možnost sebevzdělávání jsou pro učitelky velice důležitými 

motivačními prvky. 

K motivaci doporučuje autorka následující prostředky a metody: 

o Kvalitní materiální vybavení 

o Snaha přizpůsobit styl řízení charakterovým vlastnostem pracovníků, dodávat dostatek 

prostoru pro osobní iniciativu, vtáhnout spolupracovníky do řízení školy, společné 

vytváření koncepce a image školy. 

o Zajímat se o osobní život pracovníků, umět jim naslouchat, co je trápí, co by je 

potěšilo.  

o Být často mezi pracovníky, sledovat a hodnotit jejich práci. Zdařilou práci pochválit 

nejen mezi čtyřma očima, ale také před kolegyněmi, rodiči, zřizovatelem. Vést 

pracovníky k ocenění práce navzájem. 

o Vytvořit příjemné klima školy ve spolupráci všech pracovníků, snažit se předcházet 

případným konfliktům. Vybízet ke vzájemné spolupráci. – práce v týmu se zdravě 

soutěživým duchem, ne však rivalitou. 

o Pro další vzdělávání učitelek hledat a nabízet vzdělávací akce podle individuálního 

zaměření učitelek. 

o Vytvořit jasný systém finančního odměňování, se kterým budou všichni pracovníci 

obeznámeni. 

o Prezentovat práci MŠ veřejnosti, účastnit se akcí v obci, městě, regionu. Využívat jiné 

formy prezentace – noviny, web. 
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Příloha č.3 

 

#ázev práce: Jak motivovat pedagogické pracovníky k tvůrčí pedagogické práci v MŠ. 

Autor: Hradecká Daniela, CŠM - bakalářská práce, 2008 

Závěrečná práce se zabývá vztahu managementu školy vzhledem k motivaci 

pedagogických pracovníků. Primárně se zabývá problematikou středních pedagogických škol 

a jejich nástupu či kariéře v pozici pedagogického pracovníka MŠ. Motivací pedagogických 

pracovníků se práce zabývá jen okrajově. Práce působí chaoticky, neuceleně. 

 

Klíčová slova: 

nejsou uvedena 

 

Výzkumný problém: 

Odráží se potřeba zásadních inovací systému vzdělávání (středoškolské studium, 

vysokoškolské, DVPP) v motivaci a vzdělávání absolventek středních pedagogických škol a 

následně i v praxi pedagogických pracovníků mateřských škol? 

 

Hypotézy: 

• Studentky středních pedagogických škol po ukončení studia nenastupují do 

mateřských škol. 

• Existuje skupina pedagogických pracovníků v MŠ, kteří nejsou spokojeni s nabídkami 

institucí a organizací v systému celoživotního vzdělávání. 

• Motivování pedagogických pracovníků vede ke zvyšování kvality vzdělávacího 

prostředí v mateřské škole.  

 

Použitá metoda: 

� hyp.č.1 – anketa 

� hyp.č.2 – dotazník a připomínky ředitele MŠ 

� hyp.č.3 – dotazník a připomínky ředitele MŠ 

 

Výzkumný vzorek: 

• Anketa formou osobního pohovoru respondenta s tazatelem za přítomnosti 

zapisovatelky. Spolupráce s 145 respondenty z Prahy a Středočeského kraje.   
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• Elektronická forma dotazníku s otázkami a škálou hodnocení ano-částečně ano-ne, 

odpovědělo 183 respondentů.  

 

Závěry výzkumu:   

• Žákyně středních pedagogických škol po ukončení studia nenastupují do předškolních 

zařízení. Na základě ankety bylo zjištěno, že pouze 5 % absolventek SPŠ nastupují do 

MŠ. Práce s dětmi ztrácí na atraktivitě v souvislosti s finančním ohodnocením, 

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

nelákají ani motivující „volné prázdniny“.  

• Cca 88 % ředitelů mateřských škol není spokojeno s nabídkou celoživotního 

vzdělávání.  

 

Motivování pedagogických pracovníků v MŠ zajistí: 

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

poznání zaměstnanců, motivační pohovory, plán osobnostního rozvoje 

o Systém hodnocení pracovníků a jejich odměňování – jasná a průhledná kriteria 

o Podpora pedagoga v dalším vzdělávání. 

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

před všemi zaměstnanci školy (PC, projekty, metody práce, netradiční materiál, práce nad 

rámec povinností) 

o Podněcovat ke spolupráci s mateřskými školami, kde ze daří pozitivně motivovat 

pedagogické pracovníky, hledat společné cesty 

o Sebepoznání – jako odrazový můstek k tvůrčímu rozvoji, hledat, co by mě v současnosti 

zajímalo, kolik času jsem ochoten věnovat 

o Zajištění moderního prostředí v práci – PC pracovna s možností získávat informace 

z internetu 

o Image školy – jak já sama se podílím na jejím jménu, rozvoji, hlasu, podněcovat tvorbu 

nových nápadů a námětů 

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

o Jazykové vzdělání a navazování spolupráce 

 

 

 



 102 

Příloha č.4 

 

�ázev práce: Personální management v podmínkách MŠ: motivování lidí. 

Autor: Heryánová Šárka, CŠM - bakalářská práce, 2008 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak kvalitní a efektivní je oblast motivování lidí 

v mateřských školách. Práce přináší četná upozornění na možná úskalí a nabízí postupy, jak 

nejlépe a efektivně motivovat pedagogické pracovníky v mateřských školách. 

 

Klíčová slova: 

nejsou uvedena 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak efektivní a rozvinutá je oblast motivování lidí 

v mateřských školách a rezervy v této oblasti. Součástí výzkumu bylo i porovnání výsledků 

oblasti motivování lidí na různých stupních škol. 

 

Hypotézy: 

Motivování lidí je mnohem efektivnější na školách vyšších stupňů a to vzhledem 

k vyššímu vzdělání ředitelů i přikládané vyšší důležitosti, náročnosti vzdělávání dětí a žáků na 

těchto stupních škol oproti školám mateřským. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum probíhal formou dotazníku a odpověďmi typu ano/spíše ano/spíše ne/ne. 

 

Výzkumný vzorek: 

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na MŠ, ZŠ a SŠ státní a MŠ, ZŠ a SŠ nestátní. Celkem 

bylo osloveno 72 škol z celé ČR, z toho 12 škol z každého typu školy s návratností 75 %. 

 

Závěry výzkumu:   

• Ředitelky mateřských škol nemají funkční a efektivní oblast motivování lidí. 

Ředitelky ještě stále svými činnostmi dostatečně nestimulují své pracovníky. 

Nevyužívají všech motivátorů a spíše jako stěžejní motivaci používají možnosti 

finančního ohodnocení. K motivaci není nahlíženo z psychologického hlediska. 
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• Na kvalitu personálního managementu nemá vliv druh zřízení školy, ale spíše stupeň 

školy. Oblast motivace lidí v mateřských školách státních a nestátních není příliš 

rozdílná. Značný rozdíl je ale mezi školami mateřskými oproti základním a středním. 

• Ředitelka nevytváří vhodné podmínky pro týmovou spolupráci. V současných 

mateřských školách stále převažuje rozhodování samotné ředitelky. Úkoly a 

pravomoci nejsou delegovány na ostatní pracovníky v dostatečné míře. Pracovníci 

převážně nemají možnost spolurozhodování, seberealizace. V přímé souvislosti pak 

dochází k opětovnému snižování motivátorů a oslabování organizační struktury.   

Doporučení: 

o Přistupovat k oblasti hodnocení více lidsky a stejně jako u dětí. Nechodit za pracovníky 

jen když jim chceme něco vytýkat, ale především abychom je chválili a povzbuzovali. 

o Sebehodnocení pracovníků je silný prostředek k motivaci pedagogů. Autorka doporučuje 

písemnou ale především ústní formu – motivačně-hodnotící pohovor.  

o Delegovat úkoly a pravomoci na pedagogy. Ředitelka tak získá více času pro naslouchání 

potřeb pracovníků, komunikaci s nimi a přispěje ke zlepšení klima školy.  
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Příloha č.5 

 

�ázev práce: Hodnocení zaměstnanců mateřské školy se zaměřením na hodnotící 

pohovory: Efektivní a opomíjený nástroj motivace. 

Autor: Průchová Alena, CŠM - bakalářská práce, 2008 

Práce se zabývá oblastí hodnocení zaměstnanců mateřských škol se zřetelem na hodnotící 

pohovory. Přináší pohled na oblast hodnocení a hodnotících pohovorů a doporučení, proč se 

zabývat jejich zaváděním. Cílem práce je pomoci ředitelům MŠ snáze se orientovat v oblasti 

hodnocení zaměstnanců. 

 

Klíčová slova: 

Motivace, hodnocení, hodnotící pohovory, hodnotící systém, osobní rozvojové cíle, 

pracovní hodnocení, pracovní výkon, řízení výkonnosti, sebehodnocení, systematické 

hodnocení 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumu bylo zjistit současný stav hodnocení zaměstnanců na vzorku mateřských 

škol Plzeňského kraje. Detailněji se výzkum pokouší zjistit, jaké formy hodnocení 

zaměstnanců jsou používány a preferovány, k jakému účely výsledky hodnocení slouží, zda je 

na MŠ využíváno hodnotících pohovorů, zda pohovory prokazatelně napomáhají k lepším 

výsledkům školy, naplňování a rozvíjení osobních cílů zaměstnanců.   

 

Hypotézy: 

• Metoda hodnotících pohovorů je jednou z nejméně využívaných metod hodnocení 

pracovníků na mateřských školách. 

• Metoda hodnotících pohovorů je více uplatňována na vícetřídních mateřských školách 

či školách sloučených. 

• Metoda hodnotících pohovorů je využívána více ředitelkami, které absolvovaly 

studium managementu. 

• Pracovní hodnocení slouží především jako podklad v oblasti odměňování než jako 

nástroj dlouhodobé motivace a rozvoj zaměstnanců. 
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Použitá metoda: 

Elektronický dotazník 

 

Výzkumný vzorek: 

252 mateřských škol Plzeňského kraje 

 

Závěry výzkumu:   

• Výsledky výzkumného šetření prokazují nízkou preferenci ředitelů MŠ vzhledem 

k volbě metody hodnotících pohovorů jako jedné z nejméně využívaných metod 

hodnocení pracovníků. 

• Metoda hodnotících pohovorů je více uplatňována na vícetřídních mateřských školách 

či školách sloučených.  

• Výsledky výzkumu jednoznačně potvrdily, že závěry z pracovního hodnocení jsou 

v nejvyšší možné míře využívány k odměňování zaměstnanců, následně k zlepšování 

pracovního výkonu a naplňování koncepčních záměrů. Pro funkci motivační jsou 

využívány značně sporadicky. 
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Příloha č.6 

 

�ázev práce: Úloha ředitelky mateřské školy při motivaci k výběru a uplatňování 

specializace pedagogů získané v DVPP 

Autor: Hegerová Jana, CŠM - bakalářská práce, 2008 

Práce je zaměřena na objektivní zjištění stavu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů 

(DVPP) MŠ, na zjištění úrovně snahy o specializaci pedagogů s ohledem na jejich osobní 

zaměření. Snaží se zmapovat, jaké způsoby a úrovně motivace jsou používány k motivaci 

pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání.  

 

Klíčová slova: 

Motivace, vzdělávání, leadership, koučování, specializace, osobnostní rozvoj, 

profesionální rozvoj, vnitřní marketing MŠ, další vzdělávání pedagogů 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumu bylo prokázat, že pro specializaci pedagogů je důležitá správně vedená 

motivace ředitelkou MŠ při výběru seminářů a kurzů tak, aby absolvují těchto kurzů přinášelo 

očekávané výstupy (osobnostní a profesionální rozvoj pedagoga, zvyšování úrovně MŠ).   

 

Hypotézy: 

Nejsou formulovány 

 

Použitá metoda: 

Elektronický dotazník pro pedagogy, rozhovor se ředitelkami MŠ, statistika nabídek 

DVPP, pozorování nabídky a lektorů kroužků v MŠ  

 

Výzkumný vzorek: 

150 respondentů – pedagogové MŠ v Praze  

 

Závěry výzkumu:   

• DVPP je pedagogy hojně využíváno. 

• Nabídka není dostatečná a neuspokojuje všechny zájmy pedagogů. 
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• Ředitelky MŠ si dostatečně neuvědomují, jaký mají ve svých mateřských školách 

personální potenciál, nesnaží se o specializaci pedagoga. 

• Pedagogové MŠ nejsou dostatečně oceňováni za DVPP. 

• Pedagogové se cítí jako profesionálové i bez DVPP. 

• Pedagogy je nutné stále motivovat. 
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Příloha č.7 

 

�ázev práce: Přístup managementu škol k motivaci zaměstnanců. 

Autor: Horáčková Stanislava, CŠM - bakalářská práce, 2009 

Cílem této bakalářské práce je zjistit a popsat způsoby motivace používané řediteli škol, 

identifikovat hygienické faktory a doporučit některé motivátory. Teoretická část obsahuje 

popis motivačních teorií zaměřených zejména na zjišťování motivačních příčin a motivačního 

procesu. Diskutován je vliv motivace do oblasti, které jsou důležité pro kvalitní pracovní 

výkon zaměstnanců, výčet pozitivních a negativních motivačních faktorů a principů, kterými 

by se měl manažer řídit. Podrobně jsou popsány i vzájemné vztahy mezi motivací, vedením a 

hodnocením lidí.  

 

Klíčová slova: 

Manažer, motivace, odměna, motivátory, hygienické faktory, demotivace, sebemotivace, 

vztahy, potřeby 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit a popsat přístupy ředitelů škol k motivaci a 

nejčastěji používané motivátory, kterými ovlivňují zaměstnance v rámci svých manažerských 

činností.  

 

Hypotézy: 

Nebyly formulovány. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován pomocí dvou elektronických dotazníků, doplněných o otevřené 

otázky. První dotazník zjišťoval, co vše může mít na motivaci vliv a jaký je vlastní přístup 

ředitelů škol k motivaci zaměstnanců. Druhý dotazník byl tvořen nabídkou 15 motivátorů. 

Respondenti očíslovali dle pořadí důležitosti ty, které skutečně používají.  

 

Výzkumný vzorek: 

72 respondentů – ředitelé škol samostatných MŠ, ZŠ s MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ z celé ČR. 
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Závěry výzkumu:   

• Největší vliv na vlastní motivaci zaměstnanců dle ředitelů škol mají tyto oblasti 

jejich činnosti: utváření týmu, pozitivní pracovní klima, objem finančních 

prostředků určených na odměňování kvalitní práce, styl řízení, analýza potřeb 

zaměstnanců, využití moderních metod a forem práce, hodnocení zaměstnanců.  

• Nejvíce jsou v přístupech ředitelů podceňovány tyto oblasti: neochota ředitelů 

podřídit styl řízení zaměstnancům, nízké pracovní nasazení zaměstnanců, 

hodnocení pracovního výkonu a znalost kriterií, hodnocení zaměstnanců není 

součástí evaluační zprávy, neochota ředitelů vycházet z potřeb zaměstnanců. 

• Patřičnou pozornost věnují ředitelé těmto oblastem: podpora týmové práce, způsob 

výběru nových zaměstnanců, zásah ředitele při neoprávněném obvinění 

zaměstnance. 

• Překvapivá zjištění: neochota ředitelů přizpůsobit styl řízení svým zaměstnancům, 

nezájem ředitelů o osobní život a zájmy zaměstnanců, značná neúčast zaměstnanců 

na tvorbě dlouhodobých plánů, neznalost kriterií hodnocení pracovního výkonu, 

část ředitelů MŠ a ZŠ nemá vypracovaná kritéria pro finanční odměny, v SŠ vázne 

komunikace komunikace ředitel-zaměstnanci.   
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Příloha č.8 

 

�ázev práce: Hodnocení práce zaměstnanců v podmínkách mateřských škol 

Autor: Fehérová Miroslava, CŠM - bakalářská práce, 2009 

Závěrečná práce se zabývá postupy při hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců a 

jejich motivaci v mateřských školách. Přináší informace o tom, jaké podoby a formy 

hodnocení jsou využívány, které metody hodnocení jsou nejčastěji voleny a jaká kritéria 

hodnocení vedení škol volí. Sleduje rozdíly v hodnocení pracovního výkonu pedagogů a 

ostatního personálu. Porovnává, zda se liší postupy hodnocení v jednotřídních a vícetřídních 

mateřských školách. Zjišťuje, jaké formy odměn může používat management k motivaci 

svých zaměstnanců a mimo jiné i možnosti využití benefitů v oblasti školství. 

  

Klíčová slova: 

Personální management, hodnocení pracovního výkonu, pracovní výkon, motivace 

zaměstnanců, benefity 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak je prováděno hodnocení pracovního výkonu 

zaměstnanců v MŠ jaké formy motivace zaměstnanců jsou v současné době ředitelkami 

mateřských škol využívány. 

 

Hypotézy: 

� Hodnocení zaměstnanců v jednotřídních a vícetřídních mateřských školách není 

rozdílné. 

� Většina mateřských škol má zpracovanou formalizovanou podobu hodnocení svých 

zaměstnanců. 

� Hodnocení zaměstnanců je zaměřeno hlavně na pedagogické pracovníky. 

� Benefity využívané mateřskými školami nemají motivační účinek. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován pomocí dotazníku určeného výhradně pro ředitele MŠ.  
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Výzkumný vzorek: 

Rozesláno 100 dotazníků s návratností 45 % . Ředitelé působí ve školkách jedno až třinácti 

třídního zřízení.   

 

Závěry výzkumu:   

• V hodnocení zaměstnanců v různých typech MŠ není rozdíl. 

• Téměř všichni ředitelé se snaží provádět formalizovanou formu hodnocení pracovního 

výkonu svých zaměstnanců a zároveň provádí i neformální hodnocení. 

• Hodnocení zaměstnanců je zaměřeno jak na pedagogické, tak i na nepedagogické 

(provozní) pracovníky. 

• Pouze část zaměstnanců považuje benefity jako prostředek k motivaci.  
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Příloha č.9 

 

�ázev práce: Motivace pedagogických pracovníků v podmínkách mateřské školy 

Autor: Nováková Zdeňka, CŠM - bakalářská práce, 2010 

Závěrečná práce se zabývá analýzou a využitím motivačních faktorů při řízení 

pedagogických pracovníků MŠ. Práce diskutuje teorie motivace a používání motivačních 

stimulů současných náhodně vybraných ředitelek MŠ. Pokouší se zmapovat možné benefity, 

které by bylo možné po případné změně legislativy ve školství využívat. Analyzuje využívané 

motivátory u dvou skupin ředitelek (mající vzdělání v oblasti motivace a těch, které postupují 

intuitivně), srovnává pohled ředitelek na jejich vlastní motivaci.    

  

Klíčová slova: 

Motivace, motivační strategie, motivátor, vedení lidí, komunikace, benefity, odměňování 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumného šetření bylo analyzovat postoj a uplatňování motivačních přístupů 

ředitelek náhodně vybraných mateřských škol k jejich podřízeným, vyhodnotit využití 

prostředků FKSP k motivaci zaměstnanců a porovnat vlastní motivaci řídících pracovnic 

s motivací uplatňovanou vůči podřízeným. 

 

Hypotézy: 

� Lze předpokládat, že motivační strategie u ředitelek, které absolvovaly ucelené 

vzdělání v oblasti managementu, jsou propracovanější a mají širší uplatnění. 

� Lze předpokládat, že ředitelky motivují své zaměstnance v souladu s jejich vlastní 

motivací. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován pomocí dotazníku určeného výhradně pro ředitele MŠ. Dotazník 

byl anonymní a skládal se z pěti oblastí – základní informace o respondentovi, využívání 

různých motivátorů formou volných otázek a poté odpovědí ano/ne, vlastní motivace ředitelek 

a  zjištění vzdělání ředitelů ve vztahu k motivaci motivaci.  
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Výzkumný vzorek: 

Rozesláno 52 dotazníků s návratností 54 % .  

 

Závěry výzkumu:   

• Ředitelky s manažerským vzděláním nepoužívají propracovanější motivační strategii než 

ředitelky, které postupují intuitivně. 

• Přehled pořadí jednotlivých motivátorů: 

o Ředitelky, které v rámci svého vzdělání absolvovaly studium s tématem 

motivace- seberealizace, stabilita a výhody v zaměstnání, náplň práce, finanční 

ohodnocení, pracovní doba, společenské ocenění, vlastní kariéra  

o Ředitelky, které problematiku motivace prozatím nestudovaly - seberealizace, 

stabilita a výhody v zaměstnání, pracovní doba, náplň práce, finanční 

ohodnocení, společenské ohodnocení, vlastní kariéra 
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Příloha č.10 

 

�ázev práce: Motivace pedagogů v mateřských školách. 

Autor: Pézrová Jana, CŠM - bakalářská práce, 2011 

Bakalářská práce se snaží zjistit, jak nejlépe motivovat pedagogické pracovníky v MŠ a 

jaké formy motivace volit, aby byl jejich efekt patrný. 

  

Klíčová slova: 

vedení lidí, motivace, teorie motivace, mateřská škola 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit účinné formy motivace pedagogů mateřských škol 

tak, jak ji vidí vedoucí pracovníci škol a jak ji vnímají sami pedagogové.  

 

Hypotézy: 

� Vedení MŠ ví, jaká forma motivace je pro pedagogy nejvíce účinná. 

� Pedagogové MŠ považují za účinnou formu motivace tu, která jim zajistí naplnění 

potřeby fyziologické a potřeby za jistoty podle pyramidy psychologa Abrahama 

Maslowa. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou vyplnění dvou elektronických dotazníků. Odpovědi na 

otázky byly hodnoceny škálou bodů 1-10 podle jejich významnosti a pořadí. 

 

Výzkumný vzorek: 

Osloveno 34 vedoucích pracovníků a 68 pedagogických pracovníků MŠ Karlovarského kraje.  

 

Závěry výzkumu:   

• Pedagogové považují za účinnou formu motivace odlišnou formu než přepokládají 

vedoucí pracovníci. 

• Všichni pedagogové včetně ředitelů preferují formy motivace, které uspokojí jejich 

potřeby. 
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• Znalost pouze jedné teorie motivace k tomu nepostačí, je potřeba poznat těchto teorii více a 

vhodnou kombinací těchto teorií klasických i moderních vhodně motivovat zaměstnance tak, 

aby nejen uspokojování primárních potřeb bylo jejich hnacím motorem, ale i touha po 

seberealizaci. Než ovšem dojde k tomu, že budou chtít pedagogové uspokojovat své potřeby 

seberealizace, je zapotřebí, aby byly uspokojeny jejich potřeby z nižších pater Maslowovi 

pyramidy potřeb, což můžeme jako vedoucí pracovníci ovlivnit tím, jaké podmínky k jejich 

práci vytvoříme. Nemyslím tím jen finanční ohodnocení, i když je tato forma velmi účinná, 

ale rozhodně pocit jistoty a bezpečí formou pracovní smlouvy na dobu neurčitou nebo plný 

úvazek to je to, co ukazuje pracovníkovi, že jsme s jeho prací spokojeni a že si jí vážíme a 

věřím, že to bude pro něj podnět k maximálnímu pracovnímu výkonu. Stejně tak i přátelské 

prostředí školy, které mu dá pocit sounáležitosti s celým týmem. Čisté a klidné pracovní 

prostředí je jednou z dalších možností, které můžeme svým vedením ovlivnit a v neposlední 

řadě styl našeho vedení pracovního týmu. Pokud toto všechno zvládneme a vytvoříme 

podmínky pro uspokojení těchto potřeb, jsem přesvědčena, že pedagog postoupí do vyšších 

pater a sám bude chtít uspokojovat svou potřebu seberealizace ať už přenesenými 

kompetencemi nebo dalším sebevzděláváním. Z tohoto důvodu vidím teorii Abrahama 

Maslowa jako jednu ze základních, které by měli vedoucí pracovníci znát. 

• Určitě nesmíme zapomenout na zlaté pravidlo motivace Jiřího Plamínka, které říká, abychom 

nepřizpůsobovali lidi úkolům, ale úkoly lidem. Díky práci Jiřího Plamínka dnes uţ víme, ţe je 

potřeba své pedagogy znát po té profesní i lidské stránce a umět je rozdělit do skupin, podle 

jejich zaměření a na základě tohoto dělení je efektivně motivovat, aby jejich práce pro ně 

nebyla jen jako zdroj příjmů, ale aby jim přinášela i osobní a profesní uspokojení. 

• V průběhu dotazníkového šetření a následného vyhodnocování jsem zjistila, že stále velká 

většina vedoucích pracovníků má mezery, pokud jde o vedení lidí a jejich motivaci. Nabízí se 

tedy otázka, zda vzdělávání vedoucích pracovníků není jen mechanickým přijímáním 

informací v průběhu studia, aniž by pak byli schopni je aplikovat v praxi. Stálo by možná za 

zvážení, zda by ti, co je vzdělávají, neměli více promyslet praktická cvičení s modelovými 

situacemi chování jak vedoucích zaměstnanců tak pedagogů, aby vzdělávaní odcházeli do 

praxe s použitelnými nejen znalostmi, ale především zkušenostmi, jak efektivně motivovat 

zaměstnance k jejich práci. Je přeci v zájmu všech kvalitní vedení škol, které připravují děti, 

žáky, studenty na celoživotní vzdělávání a přijímaní morálních hodnot naší společnosti. 
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Příloha č.11 

 

�ázev práce: Motivace učitele ke vstupu do managementu školy 

Autor: Vích Michael, CŠM - bakalářská práce, 2011 

Práce se zabývá motivací učitele ke vstupu do managementu škol. Autor zde vychází z 

teorie motivace, zaměřuje se na motivaci jedince, motivaci v pracovním týmu, sociální 

motivaci a potřebu moci. Cílem práce je zjistit motivaci učitele pro vstup do managementu 

školy. V dotazníkovém šetření autora zvlášť zajímalo, jaká věková skupina nejčastěji vstupuje 

do managementu škol, zda ovlivňuje věk, délka pedagogické praxe, motivaci pro vstup do 

managementu škol. Pokud ano, tak jak? Tato práce přináší některé poznatky, které by bylo 

možné využít při přípravě vzdělávacích programů určených pro školní manažery. 

  

Klíčová slova: 

motivace, negativní motivace, management škol, struktura managementu, školní 

management, zřizovatelé škol 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, co motivuje řadového učitele, co ovlivňuje jeho 

rozhodování před vstupem do managementu škol v České republice a v jaké věkové skupině 

se nejčastěji učitelé rozhodují pro vstup do managementu škol. 

 

Hypotézy: 

� Většina učitelů motivuje ke vstupu do managementu školy možnost ovlivnit 

směřování školy a možnost ovlivnit složení pedagogického sboru. 

� Členství v managementu školy je pro většinu učitelů zajímavé. To se projeví 

v možnosti ovlivnit image školy a v možnosti ovlivnit dění uvnitř školy. 

� Většinu učitelů motivuje ke vstupu do managementu školy příležitost zvýšit svůj 

finanční příjem.  
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Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou elektronického dotazníku. Dotazník obsahoval dvanáct 

uzavřených otázek se škálou pěti odpovědí, tři otevřené informativní otázky a jednu otevřenou 

(jiná motivace, napište která).   

 

Výzkumný vzorek: 

Vzorek respondentů byl omezen na manažery škol s funkční dobou maximálně 1 rok. 

Obesláno bylo 156  respondentů, návratnost dotazníků byla 52 %. 

 

Závěry výzkumu:   

• Většinu učitelů (až 98 %) motivuje ke vstupu do managementu možnost ovlivnit 

směřování školy a možnost ovlivnit složení pedagogického sboru (až 95 %). 

• Většinu učitelů motivuje ke vstupu do managementu možnost ovlivnit image a dění uvnitř 

školy. 

• Naopak učitele nemotivuje ke vstupu do managementu školy příležitost zvýšit svůj 

finanční příjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

Příloha č.12 

 

�ázev práce: Motivace učitelky MŠ z hlediska motivačních teorií 

Autor: Pankratzová Pavlína, Pedf UCB - bakalářská práce, 2009 

Práce pojednává o reflexi a sebereflexi motivace učitelek MŠ. Motivaci z hlediska 

motivačních technik hodnotí učitelky, vedoucí pracovnice i ředitelky mateřských škol. K 

porovnávání motivace z hlediska motivačních technik byl použit vlastní dotazník, zaměřený 

na Maslowovu teorii hierarchie potřeb, McGregorovu teorii XY a Herzbergerovu duální 

teorii, který pomáhá rozpoznat, zda jsou uspokojovány lidské potřeby. 

  

Klíčová slova: 

neuvedena 

 

Výzkumný problém: 

Cílem této práce je porovnat motivaci z hlediska motivačních technik a zjištění 

dodržování těchto technik při motivování učitelek mateřských škol, porovnání pohledu na 

motivaci z hlediska délky uskutečněné praxe. Nastíněn je problém pohledu na motivaci z 

pohledů ředitelek, vedoucích pracovnic a učitelek. 

 

Hypotézy: 

� Motivace v mateřských školách je založena na Maslowowě pyramidě lidských potřeb. 

� Učitelky mateřských škol jsou nejvíce motivovány k vlastní seberealizaci.  

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou elektronického dotazníku, který byl sestaven na základě 

teorie Maslowowy, McGregorově teorii XY a Herzbergerově duální teorii. Dotazník 

obsahoval soubor tázek uzavřeného typu. 

 

Výzkumný vzorek: 

Vzorek respondentů byl tvořen 67 učitelkami mateřských škol z Českých Budějovic a 

Vimperku. Návratnost dotazníku byla 79 %.  
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Závěry výzkumu:   

• Maslowowa teorie je značně opomíjena a ředitelé nejsou s jejími principy seznámeni. 

• V mateřských školách se vždy objevují motivátory i demotivátory, které následně 

ovlivňují dění v mateřských školách a především chování učitelek mateřských škol. 

Motivátory pùsobí na převážnou většinu učitelek velmi pozitivně, dùraz by měl být ale 

kladen na demotivované učitelky, které může demotivátor značně negativně ovlivnit. 

Pozitivem se stává skutečnost, že převážná většina učitelek jsou pracovnice, které nachází 

ve svém zaměstnání možnost vlastní seberealizace, jsou spokojené se svou rolí učitelky, 

vedoucí pracovnice a ředitelky mateřské školy a snaží se uplatňovat své vlastní nápady. 
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Příloha č.13 

 

�ázev práce: Motivace zaměstnanců mateřské školy na základě zjišťování motivačních 

faktorů 

Autor: Filipová Eliška, CSM - bakalářská práce, 2011 

Závěrečná práce se zabývá motivací všech pracovníků v mateřských školách a to ředitelů, 

pedagogů i provozních zaměstnanců, na základě zjišťování motivačních faktorů. Zajímalo mě, 

zda různé typy pracovníků budou motivovat různé motivační faktory, tj. zda se budou od sebe 

tyto faktory lišit nebo zda různé typy pracovníků budou motivovat stejné faktory. Dále se 

zabývá otázkou, jak ředitelé mateřských škol dokážou odhadnout, které motivační faktory 

motivují jejich zaměstnance. 

  

Klíčová slova: 

motivace, motiv, potřeby, motivační faktory, motivační teorie, demotivace 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumu bylo zjistit, které faktory, ovlivňující motivaci a spokojenost zaměstnanců 

mateřských škol, jsou pro ně nejdůležitější. Zjistit, zda se tyto faktory shodují u různých typů 

zaměstnanců mateřských škol nebo zda se liší, tj. zda ředitele i pedagogy i provozní 

zaměstnance motivují stejné nebo jiné faktory. Na základě porovnání části výzkumného 

šetření, zjistit zda se výsledky této části budou shodovat s literárním zdrojem. 

 

Hypotézy: 

� Zaměstnance mateřské školy motivují jiné motivační faktory než ředitele mateřské 

školy. 

� Ředitelé mateřských škol odhadnou faktory spokojenosti, které považují zaměstnanci 

za nejdůležitější. 

� Výsledky faktorů spokojenosti zaměstnanců nebudou shodné s výsledky výzkumu 

Alana Fairweartera.  
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Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou elektronického anonymního dotazníku, který vznikl 

přepracováním dotazníku z výzkumného šetření A.Fairweartera. 

 

Výzkumný vzorek: 

Vzorek 180 respondentů ze Středočeského a Pardubického kraje byl tvořen 146 

ředitelkami, 49 pedagogy a 41 provozními pracovníky. Návratnost dotazníků byla 81 %.  

 

Závěry výzkumu:   

• Ředitele mateřských škol nejvíce motivuje faktor pracovní výsledky, dále faktory 

samostatnost a tvořivost.  

• Zaměstnance nejvíce motivuje faktor jistota a dále faktory pracovní výsledky a peníze.  

 

Ředitelé zvolili na první tři místa faktory: 

  - pracovní výsledky 

  - samostatnost 

  - tvořivost 

Ředitelé ještě zvolili tyto faktory jako nejdůležitější: 

  - smysluplnost práce, příjemná atmosféra, důvěra 

  - zajímavá práce, dobré pracovní podmínky, jistota 

Pedagogové zvolili na první tři místa faktory: 

  - pracovní výsledky 

  - jistota 

  - peníze 

Pedagogové ještě zvolili jako nejdůležitější : 

  - dobrý nadřízený, příjemná atmosféra, důvěra 

  - jistota, zajímavá práce, dobré pracovní podmínky 

 

• Ředitelé identifikovaly nejdůležitější faktor motivace a spokojenosti pracovníků, kterým 

je faktor jistota. 
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Příloha č.14 

 

�ázev práce: Motivačně hodnotící pohovor jako důležitý prostředek vedení lidí. 

Autor: Churáčková Jana, CSM - bakalářská práce, 2011 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá motivačně hodnotícími pohovory, které jsou 

součástí systému hodnoceni v personálním managementu. Zdůrazňuje motivační aspekt 

hodnocení a charakterizuje motivačně hodnotící pohovory jako metodu hodnocení. Výzkum 

zjišťuje, jaké jsou postoje vedeni škol a učitelů k motivačně hodnotícím pohovorům a zda má 

vedení školy k dispozici potřebné materiály, potřebné pro motivačně hodnotící pohovory. Na 

základě analýzy informaci je navržen sebehodnotící dotazník a záznam z motivačně 

hodnotícího pohovoru. Tyto navržené dokumenty jsou využitelné při vedeni pohovorů na 

školách.  

 

Klíčová slova: 

personální management, hodnocení, motivace, motivačně hodnotící pohovor 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumu bylo provést analýzu v oblasti motivačně hodnotících pohovorů a zjistit: 

� zda vedení škol považuje motivačně hodnotící pohovory za důležitý nástroj 

personálního managementu v tom smyslu, že se motivačně hodnotící pohovory ve 

školách pravidelně konají, nebo že je jejich zavedeni plánováno 

� zda disponuje vedení škol materiály potřebnými pro motivačně hodnotící pohovory, 

konkrétněji zda používá záznam hodnotícího pohovoru a sebehodnotící dotazník 

� zda zaměstnanci škol - pedagogové - považují motivačně hodnotící pohovory za 

důležitou součást svého hodnoceni. 

 

Hypotézy: 

� Pokud management škol využívá, či chce využívat motivačně hodnotící pohovory jako 

součást systému hodnoceni, má zájem o inspirativní materiály (sebehodnotící dotazník 

a hodnotící záznam), a to i tehdy, když už využívá vlastní vytvořené materiály. 

� Postoje managementu škol k jednotlivým otázkám navrženého sebehodnotícího 

dotazníku se odlišují od postojů zaměstnanců škol, pedagogů.  



 123 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou elektronického anonymního dotazníku a metodou obsahové 

analýzy textu.  

 

Výzkumný vzorek: 

Výběrový soubor pedagogů ZŠ byl tvořen 112 řediteli a 112 učiteli (vždy 8 dotázaných 

z každého kraje). Návratnost dotazníků od ředitelů škol byla 44 %, v případě učitelů se jedná 

o 19 %.  

 

Závěry výzkumu:   

� 1.hypotéza se při výzkumném šetřeni zcela potvrdila. Dokonce všichni osloveni 

ředitele škol, kde se motivačně hodnotící pohovory konají, nebo kde je plánováno je 

zavést, projevili o inspirativní materiály zájem. 

� 2.hypotéza byla potvrzena pouze z části.  

 

Prostřednictvím výzkumného šetřeni bylo zjištěno, že: 

• 35,3 % škol se motivačně hodnotící pohovory pravidelně konají a v 60,3 % je plánováno 

motivačně hodnotící pohovory zavést 

• Ve 21,5 % škol má vedení školy vypracovanou metodiku vedení hodnotících pohovorů a 

uvítalo by inspirativní materiály; v 78,5% škol zatím není vypracována metodika vedení 

hodnotících pohovorů a rovněž by zde uvítali inspirativní materiály 

• 34 % oslovených pedagogů vyjádřilo spokojenost s konáním motivačně hodnotících 

pohovorů 

• 50 % pedagogů ze škol, kde se zatím motivačně hodnotící pohovory nekonají, vyjádřilo 

svoje pozitivní očekávání 

 

Na základě výsledků výzkumného šetřeni je konstatováno, že: 

 

• Pedagogové považuji motivačně hodnotící pohovory za důležitou součást svého 

hodnocení, mají zájem i o sebehodnoceni. Tato informace je důležitá pro management 

škol, kde vedení plánuje prosazeni změny a zavedeni motivačně hodnotících pohovorů 

jako součást systému hodnoceni. Znamená to, že vedeni škol nemusí počítat s obvyklou 

mírou odporu v první fázi prosazování této změny. 
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• Další fáze prosazování změny, vhodná komunikace a vysvětlování, otevírá prostor pro 

související problémy, jakými jsou kriteria hodnocení a zejména oblast pedagogických 

kompetenci. Považuji za velmi důležité, aby tyto problémy nebyly ze strany vedeni školy 

směrem k pedagogům řešeny jako pouhé oznámení, ale aby se jednalo o řízenou etapovou 

diskuzi v pedagogickém sboru. To, aby závěry diskuze byly výsledkem společné práce 

pedagogického sboru, je totiž podle mého názoru podmínkou, že zavedení motivačně 

hodnotících pohovorů bude skutečně pozitivní kvalitativní změnou v práci školy 

• Vedeni škol sledovaného výzkumného vzorku považuje motivačně hodnotící pohovory za 

důležitý prvek systému hodnocení, na dvou třetinách škol je plánováno zavést motivačně 

hodnotící pohovory. Zároveň má vedeni i těch škol, kde již pravidelně pohovory probíhají, 

zájem o inspirativní materiály. Tady se otevírá prostor pro další návrhy takových 

materiálů a také pro spolupráci mezi školami. 
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Příloha č.15 

 

�ázev práce: Motivační faktory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v mateřských školách. 

Autor: Simandlová Jitka, CSM - bakalářská práce, 2010 

Závěrečná práce se zabývá tím, co nejvíce motivuje pedagogické pracovníky k tomu, aby se 

nadále vzdělávali. V teoretické části je pozornost věnována motivačním faktorům a jejich aplikaci 

na problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V práci jsou dále diskutovány 

formy vzdělávání, styly a typy učení i faktory, které ovlivňují efektivitu vzdělávání. 

 

Klíčová slova: 

vnitřní motivace, vnější motivace, sebevzdělání, plán dalšího vzdělání, teorie motivace 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumu bylo zjistit, které faktory pedagogické pracovníky nejvíce motivují, a také to, 

co sami považují za nejdůležitější. Detailněji byla anketa zaměřena na nalezení odpovědí na  

otázky: 

• Které faktory učitele v mateřských a základních školách nejvíce motivují k dalšímu 

vzdělávání? 

• Je rozdíl v tom, co učitele motivuje a co považují za nejvíce důležité v oblasti dalšího 

vzdělávání? 

• Je rozdíl v motivaci u učitelů základních a mateřských škol? 

• Které formy a podmínky učitele k dalšímu vzdělávání nejvíce motivují? 

 

Hypotézy: 

� Pokud management škol využívá, či chce využívat motivačně hodnotící pohovory jako 

součást systému hodnoceni, má zájem o inspirativní materiály (sebehodnotící dotazník 

a hodnotící záznam), a to i tehdy, když už využívá vlastní vytvořené materiály. 

� Postoje managementu škol k jednotlivým otázkám navrženého sebehodnotícího 

dotazníku se odlišují od postojů zaměstnanců škol, pedagogů.  

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou elektronického anonymního dotazníku. 
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Výzkumný vzorek: 

Výběrový soubor byl tvořen pedagogy ZŠ a MŠ z Moravských Budějovic a kolegy studenty 

bakalářského kombinovaného studia CŠM. Rozesláno přes sto dotazníků, návratnost 89 ks. 

 

Závěry výzkumu:   

 

Které motivační faktory považují učitelé v našem souboru za nejdůležitější?  

� Učitelé se vzdělávají, protože mají potřebu dozvědět se něco nového ze svého oboru, 

získávat stále další kvalifikaci.  

� Vzdělávají se, protože nechtějí učit stále stejným způsobem, chtějí učení udělat pro 

děti zajímavé.  

� Baví je zavádět v praxi nové metody práce a k tomu potřebuji mít teoretické základy.  

 

Které motivační faktory považují učitelé v našem souboru za nejméně důležité?  

� Učitelé se vzdělávají, protože chtějí být svým kolegům příkladem, touží být o krok 

před nimi, mít stále vyšší úroveň.  

� Učitelé se dále vzdělávají, protože chtějí profesně růst, získat funkci (zástupce 

ředitele, uvádějící učitel, koordinátor ŠVP…).  

� Učitelé se dále vzdělávají, protože pak budou mít lepší platové ohodnocení. Učitelé se 

vzdělávají proto, že se chtějí podílet na tvorbě vize, dlouhodobých plánů školy i 

hlavních cílů – 54 %.  

 

Co učitele nejvíce motivuje?  

� Vzdělávají se, protože nechtějí učit stále stejným způsobem, chtějí učení udělat pro 

děti zajímavé. 

� Učitelé se vzdělávají, protože mají potřebu se dozvědět něco nového ze svého oboru, 

získávat stále další kvalifikaci.  

� Baví je zavádět v praxi nové metody práce a k tomu potřebuji mít teoretické základy.  
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Co učitele motivuje nejméně?  

� Učitelé se vzdělávají proto, že chtějí být svým kolegům příkladem, touží být o krok 

před nimi, mít stále vyšší úroveň.  

� Učitelé se dále vzdělávají, protože budou mít lepší platové ohodnocení.  

� Učitelé se dále vzdělávají, protože chtějí profesně růst, získat funkci (zástupce 

ředitele, uvádějící učitel, koordinátor ŠVP…).  

� Učitelé se vzdělávají, aby zvládli narůstající administrativu ve školství.   
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Příloha č.16 

 

�ázev práce: Motivační faktory pracoviště navozující uspokojení podřízených a jejich 

lepší výkony. 

Autor: Vojtíšková Eva, CSM - bakalářská práce, 2010 

Bakalářská práce se zabývá problematikou, jak co nejefektivněji využít motivace a 

motivačních faktorů k navození uspokojení podřízených a podpoře jejich lepších pracovních 

výkonů. Cílem bakalářské práce je nalezení správných a optimálních motivačních faktorů k 

získání aktivní podpory zaměstnanců pro uskutečňování firemní myšlenky a pro zkvalitnění 

jejich pracovních výkonů. Podrobně analyzovat motivační faktory řídících pracovníků a jejich 

přímý vliv na pracovní výkony a spokojenost zaměstnankyň v mateřských školách. 

 

Klíčová slova: 

hierarchie potřeb, manažer, motiv, motivace, motivační profil, motivační faktory, pracovní 

výkon, stimul, stimulace, teorie motivace, zaměstnanec, zdroj motivace, lidská spokojenost 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumného průzkumu je zjistit motivační faktory, které nejvíce ovlivňuj a 

navozují uspokojení zaměstnanců mateřské školy. 

 

Hypotézy: 

� Učitelka školy musí znát vizi, strategii, firemní kulturu školy a otevřeně o nich 

komunikovat, aby podala dobré pracovní výkony.  

� Pro podání dobrého pracovního výkonu potřebuje učitelka dobrou technickou a 

materiální vybavenost školy, okamžitý přístup k informacím a kvalitní estetickou 

úroveň školy.  

� Učitelka potřebuje, aby byl respektován její názor a chyba byla považována za součást 

procesu vývoje. 

� Pro učitelku je důležité, aby byly chápány její osobní problémy a jejich vliv na 

pracovní výkon. 

� Pro učitelku je důležitý profesionální růst a podpora jejich aktivit a dovedností na 

pracovišti. 
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� Pro dobrý pracovní výkon učitelky je důležitý harmonický kolektiv a důvěra ve 

vedení. 

� Pro učitelku je finanční ohodnocení nejdůležitějším faktorem motivace. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou elektronického anonymního dotazníku (23 uzavřených, 2 

otevřené otázky mapující motivační faktory) a řízeného pohovoru. 

 

Výzkumný vzorek: 

Výběrový soubor byl tvořen učitelkami MŠ Královehradeckého a Pardubického kraje. 

Rozhovor byl veden s osmi náhodně vybranými ředitelkami. Celkem bylo rozesláno 110 

dotazníků s návratností 80 %. 

 

Závěry výzkumu:   

•     Dotazníkové šetření a řízený rozhovor ukázaly, které motivační faktory mají u 

učitelek prioritní význam. Zde se respondenti shodli podle Plamínkovy teorie v 

potřebě jistoty zaměstnání, tedy druhé základní potřeby. Další potřeby se již 

pohybují ve vyšších patrech. Jedná se o čtvrtou potřebu výlučnost – například: 

pružná pracovní doba, srozumitelné cíle, realizovatelnost cílů, možnost pracovního 

postupu, spravedlivé ocenění nebo pochvala. Prioritní je i pátá potřeba smyslu. 

Uveďme některou z nich, například potřeba možnosti odborného růstu, uznání 

kvalitní práce, nebo atraktivnost práce. 

•      Hmotné ocenění, které se jevilo jako velmi důležitý motivační faktor, protože je 

v praxi velmi často zmiňován a diskutován, nespadá u pedagogů mezi 

nejpodstatnější faktory. Hmotná odměna však není tak často využívána a 

oceňována. Je patrné, že u vybraného vzorku učitelek je podstatnější vztah k 

povolání, profesionální růst, osobnost vedoucího pracovníka, vztah k image školy, 

k její vizi. Je možné, že peníze přestaly být mobilizujícím faktorem, protože řada 

vedoucích pracovníků nemůže zvyšovat ohodnocení a dochází spíše k udržování 

stejné výše platu. Ředitelé často uvádějí nízké finanční prostředky v oblasti 

nenárokových položek. Je zde patrné akceptování nižšího ocenění a ztráta 

dominantní pozice peněz. Z mého pohledu je zde i obava ze ztráty zaměstnání a 

nejistota zaměstnání. Tato negativní motivace může vést paradoxně k aktivitě v 

práci a iniciativě pracovníka. Plat není dlouhodobá motivace, ale je důležitý. Lze 
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ho vnímat jako stimulátor. Plat může působit jako odrazující prostředek. Proto 

motivuje pouze krátkodobě a lze ho považovat za standart hygienického faktoru a 

jako motivační faktor. 

• U vybraného vzorku pedagogů mateřských škol vstupuje do popředí samostatnost, 

sebevzdělávání a pocit odpovědnosti. Pro mnoho zaměstnanců je tento osobní růst, 

realizace a vzdělávání vnitřním motivem, který je přínosem pro kvalitu ve školství. 

Pro manažera musí být vždy prioritní člověk a jeho schopnosti a naturel. 

Předpokladem úspěchu je ale nemyslet sám na sebe, ale dávat. Vedoucí pracovník 

by měl zaměstnance dobře poznat a chápat ho. Pro vedoucího zaměstnance by měl 

byt vždy prioritní člověk a jeho schopnosti a naturel.  
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Příloha č.17 

 

�ázev práce: Odměňování pedagogických pracovníků v závislosti na kvalitě jejich práce 

Autor: Hintnausová Eva, CSM - bakalářská práce, 2010 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá systémem odměňování pedagogických pracovníků 

v mateřských školách. Cílem je zjistit úroveň odměňování v návaznosti na kvalitu práce 

ověřenou hodnocením. Vysvětluje problematiku odměňování a základní pojmy jako je plat, 

odměna za vykonanou práci, kvalita vzdělávání a hodnocení pedagogických pracovníků. 

 

Klíčová slova: 

hodnocení, kvalita práce, kritéria hodnocení, sebehodnocení, odměňování, motivace, vzdělání 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumu je získat poznatky o tom, zda a jakým způsobem jsou stanovena kritéria 

hodnocení pro měření kvality práce učitelek a ředitelek mateřských škol, jak ony vnímají 

stanovení úkolů a cílů ,zda mají zaveden systém hodnocení a sebehodnocení. Pokusit se 

navrhnout metody, formulovat kritéria kvality včetně návrhu dotazníku na hodnocení a 

odměňování pracovníků. 

 

Hypotézy: 

� Mateřské školy odměňují pracovníky na základě systematického hodnocení. 

� Hodnocení je považováno za nástroj k odměňování a plní i další funkce: rozvoj 

pracovníků, zlepšení pracovního výkonu 

� Ředitelky i učitelky považují za důležitý aspekt pro svoji práci kladné hodnocení, 

morální ocenění a pochvalu. 

� Ředitelky a učitelky preferují odměňování na základě kvality práce. 

� Ředitelky a učitelky jsou spokojeny se svým platem. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou elektronického anonymního dotazníku se sadou uzavřených 

otázek. 

 



 132 

Výzkumný vzorek: 

Výběrový soubor byl tvořen učitelkami MŠ Kraje Vysočina. Celkem bylo rozesláno 40 

dotazníků s návratností 75 %. 

 

Závěry výzkumu:   

• Mateřské školy uplatňují a provádějí systematické hodnocení, vytvářejí pravidla a 

kritéria pro hodnocení, seznamují zaměstnance s těmito kritérii i výsledky 

hodnocení.  

• Hodnocení může mít pozitivní i negativní dopad na odměňování pracovníků. 

Výsledky ukázaly, že hodnocení je úzce provázáno s odměňováním, rovněž plní i 

další funkce jako motivační aspekt, rozvoj osobnosti, méně již zlepšení pracovního 

výkonu.  

• Ředitelky, vedoucí učitelky i učitelky považují z a velmi důležité kladné ocenění 

své práce, morální ocenění a pochvalu. Některé ředitelky jsou spokojeny s 

odměňováním bez ohledu na velikost obce či školy, ve které pracují, ostatní 

ředitelky,učitelky a vedoucí učitelky spokojeny nejsou. Nejméně jsou s 

odměňováním spokojení pedagogičtí pracovníci z mateřských škol sloučených se 

základní školou. Všechny respondentky shodně preferují odměňování na základě 

kvality práce. 

• Výzkumem bylo ověřeno, že většina pracovníků preferuje odměňování na základě 

kvality práce, které ovšem u vedoucích učitelek není dostatečně podloženo jasnými 

kritérii pro hodnocení a sebehodnocení. Bez stanovení jasných kritérií a využití 

podkladů sebehodnocení není možné relevantně provázat hodnocení s 

odměňováním, z čehož vyplývají následující opatření: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 133 

Příloha č.18 

 

�ázev práce: Plánování osobního rozvoje pracovníků vzhledem k potřebám škol 

Autor: Slovanová Kateřina, CSM - bakalářská práce, 2011 

Tato bakalářská práce v teoretické části popisuje základní poznatky a některé metody v 

oblasti plánování osobního rozvoje a plánování rozvoje pracovníků v organizacích. Vychází z 

již popsaných používaných kompetenčních přístupů a postupů tvorby strategického plánování, 

organizování a hodnocení rozvoje pracovníků v organizacích. V praktické části analyzuje 

systém plánování a hodnocení ve školách a nabízí využití efektivních metod postupů, které 

školy nejčastěji využívají. 

 

Klíčová slova: 

potřeby pracovníků, osobní rozvoj, metody plánování 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumu bylo zjistit: 

� zda má každý pracovník plán osobního vzdělání a zda bylo při jeho sestavování 

využito některých dostupných metod plánování 

� zda školy při sestavování svých plánů a dalších vzdělávacích aktivit přihlížejí k těmto 

osobním plánům a potřebám pracovníka 

� nejčastější přístupy a metody využívané školami, zda nedochází k vzdělání např.až 

s nabídkou vzdělávání školám. 

 

Hypotézy: 

� Mateřské školy odměňují pracovníky na základě systematického hodnocení. 

� Hodnocení je považováno za nástroj k odměňování a plní i další funkce: rozvoj 

pracovníků, zlepšení pracovního výkonu 

� Ředitelky i učitelky považují za důležitý aspekt pro svoji práci kladné hodnocení, 

morální ocenění a pochvalu. 

� Ředitelky a učitelky preferují odměňování na základě kvality práce. 

� Ředitelky a učitelky jsou spokojeny se svým platem. 

 



 134 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou elektronického anonymního dotazníku se sadou 

uzavřených otázek. 

 

Výzkumný vzorek: 

Výběrový soubor tvořili učitelé 56 mateřských a 56 základních škol Ústeckého okraje. 

Celkem bylo rozesláno 112 dotazníků s návratností 71 %. 

 

Závěry výzkumu:   

o Většina z dotazovaných má zájem na vlastním i profesním rozvoji, který je také pro ně 

hlavní motivací k plánování dalších aktivit, vedoucích k zdokonalování jejich 

vědomostí a dovedností.  

o Nejvíce preferovaným je mezi pracovníky škol, vzdělávání mimo pracoviště a mimo 

pracovní dobu, což svědčí o jejich ochotě vynakládat vlastní úsilí, čas a finance pro 

vlastní i profesní rozvoj. Třemi, nejčastěji uvedenými metodami vzdělávání jsou: 

předávání a konzultace na pracovišti, odborné přednášky – školení a stáže na jiném 

pracovišti. Výběr těchto aktivit je obsahově zaměřen na profesní rozvoj, ke kterému, 

jak uvádějí, je také přihlíženo při stanovování plánů škol. 

o Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků respondentům vyhovují, podle 

názoru 70 % dotázaných jsou dostatečné. Pracovníci škol uvádějí, že se účastní 

vzdělávání pravidelně každý půl rok, někteří každé tři měsíce a jednoznačně dávají 

přednost vlastnímu výběru těchto vzdělávacích aktivit. 

o Dalším dobrým poznatkem je, že pro většinu škol je rozvoj a vzdělávání pracovníků, 

důležitou součástí jejich strategických plánů. Zaměstnanci mají možnost se vzdělávat 

a zdokonalovat, jejich vzdělávací aktivity, jsou pozitivně vnímány. S tím souvisí také 

uspokojování vzdělávacích potřeb pracovníků i škol, které má kladný vliv na celkový 

rozvoj školy. 

o Předpoklad, že většina dotazovaných nemá vytvořený osobní plán vzdělávání. 66% 

dotazovaných odpovědělo, že plán stanovený nemá. Dotazovaní pracovníci nemají 

povědomí o tom, jak by tento plán měli stanovit a co všechno by mělo být jeho 

součástí, obsahem a účelem. A tedy ani, jaké metody lze využít pro stanovování těchto 

plánů. Pokud byl ale osobní plán vzdělávání a pracovního růstu stanoven, jak uvedlo 

pouze 34 % respondentů a je nutno zdůraznit, že více jich bylo z mateřských škol, 

bylo použito při jeho vytváření více nabízených metod. 
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Příloha č.19 

 

�ázev práce: Potřeby a reálné možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

mateřských škol 

Autor: Krejčová Jaroslava, CSM - bakalářská práce, 2011 

Závěrečná práce se zabývá dalším vzděláváním jako nástrojem k adaptaci na změny, které 

přináší vývoj společnosti do života dnešních mateřských škol. Jsou zde uvedeny motivy, bariéry, 

specifika i profesní kompetence pedagogů v tomto druhu škol a také právní předpisy týkající se 

dalšího vzdělávání. Pozornost je věnována tvorbě plánu dalšího vzdělávání, neboť tato oblast se 

ukázala jako nejslabší článek systému. Ve výzkumné části jsou zkoumány postoje a podmínky k 

realizaci profesního rozvoje předškolních pedagogů z pohledu managementu i řadových 

pedagogů. Šetření formou dotazníků potvrdilo, že předškolní pedagogové si uvědomují 

nezbytnost dalšího vzdělávání pro svoji práci, ale vytvořené podmínky především finanční nejsou 

adekvátní potřebě. 

 

Klíčová slova: 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, předškolní pedagog, mateřská škola, 

rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kompetence, plán dalšího vzdělávání 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumného šetření je zjištění stávajícího stavu dalšího vzdělávání předškolních 

pedagogů v současné době. Zmapování zájmu, možností, podmínek, forem a největších překážek, 

zdrojů krytí a systému plánování celého procesu. 

 

Hypotézy: 

� Předškolní pedagogové projevují zájem o své další vzdělávání, i když nastavené 

podmínky nejsou pro ně vždy motivační. 

� Zájem o zvyšování kvalifikace je vyšší u vedoucích pracovníků mateřských škol než u 

řadových pracovnic.  

� Na školách jsou vytvářeny funkční plány DVPP, do kterých se aktivně zapojují 

všichni pedagogičtí zaměstnanci. 

� Samostudium je oblíbená forma DV pedagogických pracovníků, ale též nejméně 

efektivní. 
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Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou tištěného dotazníku. 

 

Výzkumný vzorek: 

Výběrový soubor tvořilo 238 učitelek mateřských škol Jihočeského kraje. Celkem tedy 

bylo rozesláno 238 dotazníků s návratností 93 %. 

 

Závěry výzkumu:   

� Z odpovědí respondentů je jasné, že si uvědomují význam DV a považují jej za důležitý a 

přínosný pro svoji práci.  

� O zvýšení své odborné kvalifikace má zájem 63% manažerů, 72 % vnímá středoškolské 

vzdělání jako nedostatečné pro výkon své funkce a 80 % je ochotno si připlácet na DV. 61 

% se zúčastňuje akcí DV nejméně 2x častěji než pedagogičtí zaměstnanci. 60 % pedagogů 

má zájem na zvýšení odborné kvalifikace, přestože 79 % pedagogů vnímá středoškolské 

vzdělání jako dostačující pro výkon práce učitelky mateřské školy a 51,5 % si není 

ochotno připlácen na své DV. 

� Pedagogové vnímají tento zájem od svých nadřízených v 87 %, největší zájem mají o 

profesní rozvoj v oblasti estetických výchov a o rozvoj klíčových dovedností dětí. Podle 

pedagogů v 86 % přihlíží manažeři k jejich zájmu při výběru vzdělávacích akcí. Manažeři 

při tvorbě plánu DVPP v 52 % přihlíží ke vzdělávacím potřebám školy a zaměstnanců a v 

48 % k zájmům pedagogů. Z výše uvedených údajů se lze domnívat, ţe na tvorbě plánů se 

podílí širší pedagogické týmy, ale pouze 51 % pedagogů uvedlo aktivní účast na tvorbě 

plánu. Vytváření funkčního plánu DVPP na své škole uvedlo pouze 72 % vedoucích 

pracovníků, 28 % tento plán nemá. 

� 63 % vedoucích pracovníků považuje samostudium za efektivní formu DV, k této 

formulaci se připojuje 89 % pedagogických pracovníků. 91 % manažerů a 83 % pedagogů 

si myslí, že na školách je dostatek odborné literatury a tisku k samostudiu. Nejčastěji se 

čerpá v podmínkách mateřských škol 1 - 5 dnů samostudia za školní rok. 65,2 % 

vedoucích pracovníků nepožaduje po pedagogických pracovnících, čerpajících 

samostudium žádný konkrétní výstup. Jelikož 2/3 vedoucích pracovníků nepožaduje 

žádný výstup, tak efektivita této formy vzdělávání je velmi těžko kontrolovatelná. 
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Příloha č.20 

 

�ázev práce: Vedení lidí v podmínkách mateřských škol 

Autor: Dontová Jana, CSM – bakalářská práce, 2011 

V bakalářské práci jsou monitorovány aktivity ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol 

v oblasti řízení (stanovení vizí, cílů a strategie školy) a v oblasti personální (vedení lidí směrem k 

dosaţení těchto cílů). Cílem práce je vyhledávat takový způsob řízení a vedení lidí, aby fungovali 

jako motivovaný tým odborníků, který usiluje o maximální naplnění poslání a vize školy v 

souladu s osobními profesními cíli. 

 

Klíčová slova: 

Leadership, participace, vize, strategie, psychosociální klíma, motivace 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumného šetření je získat relevantní poznatky o tom, jaké psychosociální klima v 

mateřských školách převládá a čím se vyznačuje. Zaměřit se především na nejlepší hodnocení 

klimatu a zaznamenat jeho charakteristiku. Srovnat, dle pohledu respondentů, v jakých faktorech 

se nejvíce rozchází současný stav na školách se stavem optimálním a odhalit příčinu tohoto stavu. 

Součástí je i komparace pohledu na danou problematiku z pozice učitelek a vedení školy. 

 

Hypotézy: 

� Jestliže ředitelka jasně definuje vizi školy (v ideálním případě se zaměstnanci na její 

tvorbě podílejí), pak se více aktivuje tvůrčí potenciál zaměstnanců k dosažení této 

vize. 

� Čím více jsou delegovány úkoly a pravomoci, tím větší aktivitu pracovníci při 

naplňování cílů školy projevují. 

� Jestliže se ředitelka pravidelně zabývá hodnocením a motivací zaměstnanců, pak 

dosáhne efektivnějšího naplňování vize a cílů školy. 

� Čím více se ředitelka zabývá rozvojem zaměstnanců, tím více se zvyšují jejich 

kompetence k naplňování cílů a vize školy. 
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Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou elektronického anonymního dotazníku, který vznikl 

překoncipováním původního dotazníku „Kilmann-Saxtonova kulturní mezera“. 

 

Výzkumný vzorek: 

Celkem bylo osloveno 110 respondentů z řad pedagogických pracovníků mateřských škol. 

Respondenti byli osloveni bez cíleného výběru a typu mateřských škol. Návratnost dotazníků 

byla 61 %. 

 

Závěry výzkumu:   

� Hypotéza č.1. potvrzena. Výzkumné šetření poukázalo na přímo úměrnou provázanost 

mezi cíli školy a osobními profesními cíli. Jestliže se pedagogové jasně orientují v cílech 

školy, vytváří společný plán, pak spatřují v realizaci těchto cílů i naplnění cílů osobních, 

získávají pocit uspokojení ze své práce. Současně je zde zaznamenána návaznost na 

vysoké hodnocení v delegování a seberealizaci pracovníků. Jestliže se lidé v cílech školy 

dobře orientují, nebo se i na jejich tvorbě podílejí, pak spolupracují na realizaci 

jednotlivých úkolů na základě vlastního zájmu, a tím se i seberealizují v pracovním týmu. 

� Hypotéza č.2 potvrzena. Čím více ředitelka deleguje, tím vícese učitelky orientují ve 

společných cílech, vytváří společný plán realizace. Jednotlivé úkoly nejprve kolektivně 

konzultují a po té je ředitelka deleguje i s příslušnými pravomocemi dle zájmu, schopností 

a podmínek učitelek. Delegování je závislé na dobře fungující organizační struktuře školy. 

� Hypotéza č.3 potvrzena. Z výsledku šetření vyplývá, že ředitelka využívá širší škálu 

motivace. Nejedná se pouze o finanční odměnu a nesystematické ocenění, ale je snahou 

motivaci více promýšlet tak, aby vycházela z potřeb zaměstnanců. To znamená, že 

ředitelka projevuje stálý zájem o pracovní i soukromé problémy lidí, snaží se jim pomoci. 

Systematicky vede hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců, ke kterému pak i částečně 

přihlíží při strategii řízení školy. Úkoly zadává lidem více „na míru,“ a tím i zvyšuje 

možnost seberealizace pracovníků. V rozboru současného a očekávaného stavu v oblasti 

motivace a hodnocení pracovníků byly zaznamenány tyto kritické body: 

o Stálé oceňování práce každého jednotlivce je spolupracovníky velmi kladně 

hodnoceno. Na školách probíhá v uspokojivém stavu. Přesto, většina pedagogů 

za hlavní motivaci uvádí finanční odměnu, ale není s tímto stavem spokojená.  

o Problematice seberealizace pracovníků je na školách věnována malá pozornost. 

Ředitelky si osobní iniciativy pedagogů sice váží, ale prozatím neumí vytvářet 
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dostatečný prostor pro seberealizaci učitelek, využít ji jako formu motivace. 

Neumí uzpůsobit úkoly vyplývající z cílů školy tak, aby zároveň mobilizovaly 

iniciativu a kreativitu pedagogů, aby vedly k jejich seberealizaci. Tedy neumí 

využít zlaté pravidlo motivace: „Přizpůsobujte úkoly lidem a ne lidi úkolům“ 

(Plamínek 2000).  

� Hypotéza č.4 potvrzena. Z výzkumného šetření je zřejmé, ţe pokud si pedagogický tým 

„rozmělní“ cíl školy na úkoly, které jsou dle osobních profesních zájmů učitelek s 

příslušnými pravomocemi delegovány, je mobilizována jejich iniciativa pro získání 

kompetencí potřebných pro realizaci úkolů, za které jsou odpovědné. Učitelky si vzájemně 

sdělují své zkušenosti, vzdělávají se na základě vlastního zájmu. Seberealizují se v 

pracovním týmu, pociťují uspokojení ze své práce. V rozboru současného a očekávaného 

stavu v oblasti osobního profesního rozvoje pracovníků (graf 17) byly zaznamenány tyto 

kritické body:  

o Pedagogové se nad svými osobními profesními cíli zamýšlejí, ale neumí je 

skloubit s cíli školy. 

o Osobní profesní rozvoj pedagogů lze hodnotit jako uspokojivý, je podporován 

vedením školy. Vzhledem k očekávanému stavu je nutné, aby se ředitelky více 

zamýšlely nad tvorbou podmínek pro vzdělávání pedagogů a zejména logickou 

provázaností na osobní a školní cíle.  

 

Velké procento učitelek hodnotí motivaci v současné době především jako finanční odměnu. 

Tento stav je ovlivněn současnými ekonomickými a společenskými změnami. Přes vysoké 

hodnocení finanční motivace se u pedagogů projevuje potřeba sebeuplatnění, seberealizace a s tím 

související potřeba osobního rozvoje. Výsledky z terénu ukazují, že tyto faktory učitelky 

nenazývají motivací, ale cítí je jako „hybné páky“ pro míru pracovního nasazení. Z těchto 

poznatků lze vyvodit, že ředitelka, která využívá vyšších pater motivačních teorií, snadněji 

dosáhne vytvoření motivovaného týmu pedagogů. Problémem současného stavu na mateřských 

školách ale je, že ač se ředitelky o lidi a jejich každodenní práci a starosti zajímají, neumí se v této 

problematice koncepčně kvalitativně posunout. Dokladem je sice probíhající, ale pouze formální 

hodnocení a sebehodnocení pracovníků. 

 

 

 

 

 



 140 

Příloha č.21 

 

�ázev práce: Účinná motivace jako nástroj pro zvyšování pracovního výkonu pedagoga 

– týmová práce ve sloučených mateřských školách 

Autor: Pézrová Jana, CSM – bakalářská práce, 2011 

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 

materských 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 materských škol jako návod, jak využívat týmové role v komplexu 

několika sloučených materských škol jako jeden z nástrojů motivace. 

 

Klíčová slova: 

mateřská škola, sloučení mateřských škol, management, vedení lidí, motivace, tým, 

týmové role 

 

Výzkumný problém: 

Výzkum byl zaměřen na zjištění, zda ředitelé sloučených MŠ a i jejich zástupkyně – 

vedoucí učitelky znají a umí využít týmové role k motivaci pedagogu. Zda mají vytvořené 

fungující týmy na součástech, ale i v celku sloučených MŠ. 

 

Hypotézy: 

� Ředitelky MŠ, jejich zástupkyně a i pedagogové ve sloučených MŠ si uvědomují 

výhody sloučení. 

� Ředitelky, jejich zástupkyně a pedagogové v těchto školách ví, co je to tým. 

� Ve sloučených MŠ jsou fungující týmy pedagogů ze všech součástí, které pracují na 

určité aktivitě školy. 
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� Ředitelka MŠ a její zástupkyně využívají jako motivaci pro podřízené zaměstnance 

týmové role v týmech složených z pedagogů ze všech součástí. 

� Pro pedagogy je účast v týmu vytvořeném z pedagogů všech součástí motivací. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou písemných anonymních dotazníků zvlášť formulovaných 

pro jednotlivé skupiny respondentů. 

 

Výzkumný vzorek: 

Výzkumný vzorek byl tvořen 4 ředitelkami, 37 zástupkyň a 92 pedagogy sloučených 

mateřských škol Karlovarského kraje. Návratnost dotazníků byla 61 % z celkového počtu. 

  

Závěry výzkumu:   

� Všechny formulované hypotézy byly jednoznačně potvrzeny. 

� Sami pedagogové by tvorbu a účast takového týmu uvítali a dokonce by pro ně byla 

motivací k jejich práci, jak sami napsali, byla by to možnost výměny zkušeností a 

čerpání nových nápadu ke své náročné práci. Určitě by to měli vzít vedoucí pracovníci 

v potaz a vytvořit podmínky na svých školách k tvorbě takových týmu. Je jistě na 

zamyšlenou, zda by neměli vedoucí pracovníci ve svých školách udělat mezi svými 

pedagogy šetření a na základe 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 pracovníku, 

pro které by to byl další pozitivní prvek pro motivaci pedagogu. 

 

Ředitelé používají následující motivační faktory: pochvala před kolektivem; 

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

o finanční ohodnocení v rámci možnosti; 

o předání větších kompetencí – pocit důležitosti; 

o kritika před kolektivem. 
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Příloha č.22 

 

�ázev práce: Účinná motivace jako nástroj pro zvyšování pracovního výkonu 

předškolního pedagoga.  

Autor: Boudová Iveta, CSM – bakalářská práce, 2008 

Práce obsahuje stručný souhrn základních motivačních principů s akcentem na 

systematické zkvalitňování manažerských dovedností v oblasti vedení lidí. Zabývá se 

problematikou rozvoje lidských kompetencí, tzn.péčí o to, aby každý člověk nejen věděl, co je 

od něho očekáváno a proč, ale aby byl také ochoten a schopen jí to v dané kvalitě poskytovat.  

 

Klíčová slova: 

motivace, motivování, pracovní motivace, proces motivace, stimulace, lidské zdroje, 

pracovní výkon, pracovní spokojenost, manažerské dovednosti 

 

Výzkumný problém: 

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na následující problémy: 

� Jaké motivační faktory strategicky ovlivňují pracovní výkon předškolního pedagoga? 

� Do jaké míry může motivační proces ovlivňovat management školy a jak je současná 

motivace ze strany managementu vnímána jednotlivými učiteli? 

� Jaké jsou aspirace současných pedagogů předškolního vzdělávání na soustavné 

zvyšování jejich kvalifikačního a osobního potenciálu? 

� Mají mladí absolventi zájem o učitelské povolání v sektoru předškolního vzdělávání 

nebo volí raději jiná lukrativní povolání a učitelské sbory pozvolna stárnou? 

 

Hypotézy: 

� Využíváním účinných motivačních faktorů docílí vedoucí pracovníci u učitelek 

prokazatelně vyššího výkonu. 

� Současné manažerské dovednosti v oblasti motivace nedosahují v současné době ještě 

optimální intenzity vedoucí k navození spokojenosti učitelek mateřských škol.  

� Většina učitelů předškolního vzdělávání nemá osobní zájem soustavně si zvyšovat 

svůj profesní i osobnostní potenciál. 



 143 

� Učitelský sbor mateřských škol má tendenci stárnout – citelná absence mladých 

kvalifikovaných pedagogů. 

� Prioritním prvkem účinné motivace učitelů mateřských škol není finanční stimul, ale 

pedagogická práce s dětmi. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou písemných anonymních dotazníků s 30 uzavřenými a 

jednou volnou otázkou.  

 

Výzkumný vzorek: 

Výzkumný vzorek byl tvořen 122 učitelkami mateřských škol. Návratnost dotazníků byla             

76 % z celkového počtu. 

  

Závěry výzkumu:   

� Všechny hypotézy byly potvrzeny. 

� Pozitivní motivační faktory učitelek dle pořadí: 

o Komunikace: vztahy, vstřícná komunikace 

o Odbornost: mají vysoké nároky na profesionalitu ředitele 

o Odměňování: lidé si zakládají na spravedlivém odměňování 

o Samostatnost: učitelé si přejí mít velkou samostatnost v konání 

o Seberozvoj: seberealizovat se, uplatnit své schopnosti 

o Plánování: mají zájem společně plánovat své cíle, spolupracovat 

o Pochvala: potřebují ocenění, uznání 

o Profesní růst: učitelé se chtějí vzdělávat a chtěli by mít dobré podmínky 

o Další vzdělávání: souhlasí se vzděláváním, považují to za nezbytnost 

o Benefity: vyžadují různé zaměstnanecké výhody 

o Iniciativa: poměrně hodně se ještě chtějí zapojovat  

o Rozhodování: podílet se na odpovědnosti 

o Delegování: předbírat odpovědnost je pro ně ještě problematičtější 

o Důvěra: mají pocit, že by se neměli příliš svěřovat řediteli, nemá jich důvěru 

o Hodnocení: myslí si, že jsou manažery špatně ohodnoceni  
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Příloha č.23 

 

�ázev práce: Sloučené mateřské školy a motivace pedagogických pracovníků. 

Autor: Šestáková Ivana, CSM – bakalářská práce, 2009 

Práce se zabývá touto otázkou: „Existuje univerzální návod, jak motivovat své 

spolupracovníky, žáky i sama sebe?“   

 

Klíčová slova: 

motivace, odměňování, kritéria odměňování, zaměstnanecké benefity, sloučené mateřské 

školy, syndrom vyhoření, kariérní růst 

 

Výzkumný problém: 

Výzkumné šetření je zaměřeno na zjištění, jaké formy motivace se nejvíce používají 

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

účinné v předškolních zařízeních bez rozdílu organizační struktury. 

 

Hypotézy: 

� Formy motivace v samostatných mateřských školách i ve sloučených organizacích 

jsou shodné. 

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

rodičů. 

� V mateřských školách je málo využíváno delegování úkolů na učitelky jako formy 

motivace. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou elektronického anonymního dotazníku rozděleného do tří 

oblastí – charakteristika respondenta, motivace pedagogů ze strany vedení školy a působení 

motivačních stimulů na pedagogické pracovníky. 

 

Výzkumný vzorek: 

Výzkumný vzorek byl tvořen 30 učitelkami mateřských škol Karlovarského kraje. 

Návratnost dotazníků byla 93 % z celkového počtu. 
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Závěry výzkumu:   

� Všechny hypotézy byly potvrzeny. 

� Učitelky jsou demotivovány ztrátou společenské prestiže a nízkým finančním 

ohodnocením za jejich práci. 

� Učitelky motivuje možnost samostatného rozhodování, chybí jim však delegování úkolů a 

odpovědnosti od ředitelky mateřské školy.  

� Delegování odpovědnosti nebo pověření vyřešením úkolů je jako motivační faktor 

používáno velmi málo a některými učiteli tato forma za motivaci považována není. 

� Nejvíce problémů v oblasti motivace je způsobeno nedostatečnou komunikací na 

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

bývá i více než 10 mateřských škol. V těchto organizacích tedy nelze zajistit individuální 

přístup k jednotlivým pracovníkům ze strany ředitele v plném rozsahu. 
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Příloha č.24  

 

�ázev práce: Vedení lidí se zaměřením na motivaci: motivace v podmínkách školství.  

Autor: Matějková Pavla, CSM – bakalářská práce, 2008 

Práce se snaží zmapovat škálu metod, které při motivování lidí ředitelé škol využívají, a 

rozdílnost pohledů na význam jednotlivých motivačních nástrojů jak ze strany řídicích 

pracovníků, tak ze strany pracovníků jednotlivých typů škol a školských zařízení.  

 

Klíčová slova: 

nejsou uvedena 

 

Výzkumný problém: 

� Výzkumné šetření se snaží zmapovat využití motivačních nástrojů v závislosti na typu 

školy; na to, jaký význam připisují jednotlivým motivačním faktorům řídicí pracovníci 

a jejich podřízení; na to, zda mají školy zpracovány motivační programy. 

 

Hypotézy: 

� Školská zařízení vytváří dostatečné předpoklady pro participaci zaměstnanců, vytváří 

předpoklady pro svobodné rozhodování jednotlivců. 

� Celková spokojenost zaměstnanců vede k loajalitě zaměstnanců. 

� Mezilidské vztahy na pracovišti patří mezi jeden z nejdůležitějších motivačních 

faktorů.  

� Informovanost zaměstnanců o všem, co se ve škole děje, je velmi důležitým nástrojem 

motivace.  

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou anonymních dotazníků – pro zaměstnance a pro vedoucí 

pracovníky. 

 

Výzkumný vzorek: 

Výzkumný vzorek byl tvořen 50 řediteli (12 MŠ, 20 ZŠ, 13 SŠ, 5 jiná zař.) a 250 

pedagogy. Návratnost dotazníků byla 88 % a 86% z celkového počtu. 
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Závěry výzkumu:   

� Participace a svoboda rozhodování zaměstnanců není ve všech typech zařízení stejná. 

Největší míru svobody rozhodování a spoluúčasti cítí zaměstnanci školských zařízení – 

domů dětí a mládeže, základních uměleckých škol a dětského domova. 

� Větší míra nespokojenosti zaměstnanců byla vykázána u mateřských škol. Jako největší 

příčiny byly uvedeny – platové ohodnocení a otázka jejich vzdělávání. Většina učitelek je 

zařazena do 8. či 9. platové třídy, a tak rozdíl mezi učitelkami mateřských škol a učiteli na 

základních či středních školách je až 4 platové třídy. Vzdělání učitelek mateřských škol je 

otázkou velmi diskutovanou. V současné době je zde požadavek vysokoškolského 

vzdělání, minimálně bakalářského typu. Navíc zákon č.563/2004 Sb.o pedagogických 

pracovnících způsobil na mateřských školách další problém. Na spoustě MŠ dlouhá léta 

pracují učitelky, které mají pedagogické vzdělání, avšak ne zaměřené na předškolní věk. 

Tyto učitelky jsou rázem ve skupině „nekvalifikovaných“ a právem se cítí být ohroženy 

� Informovanost zaměstnanců a poskytování zpětné vazby ze strany vedení je ve všech 

typech škol a školských zařízení oblast velmi problémová.  

� Hodnocení a odměňování je pro zaměstnance ne příliš důležitý nástroj motivace. Naopak 

ředitelé tomuto faktoru připisují větší význam. 

� Důvěra ředitelů v zaměstnance panuje na všech typech škol a školských zařízení. 

� Školy a školská zařízení absolutně nevyužívají motivační nástroj v podobě jasné 

motivační strategie školy, jasného motivačního programu, kterým se škola řídí. Jak 

ředitelé, tak zaměstnanci negativně hodnotí neexistenci jasného motivačního programu.   
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Příloha č.25 

 

�ázev práce: Komunikace jako prostředek motivace.  

Autor: Šimonová Miloslava, CSM – bakalářská práce, 2006 

Bakalářská práce se zabývá komunikací mezi lidmi – ve vztahu nadřízený a podřízený, ale 

i komunikací zaměstnanců mezi sebou. Vyhází z výzkumu s řediteli škol a školských zařízení 

a jejich podřízenými pracovníky. Přináší pohled na způsoby komunikace v různých situacích 

a chce ukázat, že vhodně zvolenou komunikací lze lidi motivovat a tím dosáhnout vytýčených 

cílů. Mnohdy se nejedná o cíle populární, mnohdy sám cíl není příliš motivující. Dobrá 

komunikace je ale stejně důležitá jako odbornost, charakter, ctižádost a flexibilita.  

 

Klíčová slova: 

Motivace, vedení lidí, zmocnění, tým, pracovní motivace, koordinace, komunikace, 

partneři komunikace, kód, komunikační šumy, zpětná vazba, verbální komunikace, 

nonverbální komunikace, interpersonální komunikace, komunikátor, vzestupná komunikace, 

sestupná komunikace  

 

Výzkumný problém: 

� Výzkumné šetření bylo zaměřeno na zjištění stavu komunikace ředitelů škol a 

školských zařízení s jejich podřízenými zaměstnanci. 

� Evaluace pozitivních a negativních motivačních faktorů.  

 

Hypotézy: 

neuvedeny 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou písemného anonymního dotazníku, který obsahoval 12 

uzavřených otázek. 

 

Výzkumný vzorek: 

Výzkumný vzorek byl tvořen 45 řediteli středních škol. Návratnost dotazníků byla 72 % z 

celkového počtu. 
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 Závěry výzkumu:   

Nejvhodnější způsoby komunikace pro podporu tvůrčí a přátelské atmosféry ve škole: 

o Komunikace tváří v tvář, protože probíhá obousměrně a obě strany mají možnost 

společně se domluvit na nejlepším, oběma stranám vyhovujícím a přijatelném řešení, 

ačkoliv je tato forma značně časově náročná. 

o Psaná či nepsaná „pravidla hry“ a tolerance jejich dodržování 

o Úspěchy i neúspěchy školy 

o Firemní vize, strategie, cíle a úkoly 

o Pracovní podmínky a pracovní prostředí 

o Hodnocení pracovníků včetně ohodnocení finančního 

o Společné porady 

o Společenské, kulturní, sportovní a soutěžní akce 

o Zpětná vazba pro vedoucí pracovníky 

o Školní rituály (způsob zahájení a zakončení školního roku, Den učitelů,…) 

o Tradice školy 

o Významné školní události (např.kdo byl pochválen, pokárán, oceněn, kdo je 

v nemilosti,…) 

o Public relations školy 

o Ale i tzv.firemní historky, školní fámy a skandály 

 

Skutečná forma motivace podle zaměstnanců:  

o Finanční ohodnocení (velký motivátor, který časem selhává) 

o Otevřená komunikace mezi vedením a podřízenými 

o Pracovní prostředí 

o Možnost osobního růstu 

o Samostatná práce 

o Jistota zaměstnání 

o Poděkování za dobrou práci 

o Vyslechnutí názoru pracovníka a třeba i rozhovory s podřízenými o připravovaných 

změnách. 
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Příloha č.26 

 

�ázev práce: Osobní pohovor – nástroj evaluace a motivace zaměstnanců.  

Autor: Špringr Milan, CSM – bakalářská práce, 2007 

Bakalářská práce je zaměřena na dvě komplementárně spojené základní funkce osobního 

pohovoru, kterými jsou motivace a evaluace zaměstnanců. Úvodní část je zaměřena na 

zpracování teorie  - vysvětlení základních pojmů, základy motivačních teorií, popis principu 

hodnocení a vysvětlení pojmu rozhovor.    

 

Klíčová slova: 

pohovor, motivace, evaluace, ředitel školy, zaměstnanec 

 

Výzkumný problém: 

Výzkumné šetření se snaží zmapovat využití osobního pohovoru v praxi. Cílem výzkumu 

bylo zjištění četnosti používaní osobních pohovorů jako nástroje motivace a evaluace 

zaměstnanců ve školách různých typů. 

 

Hypotézy: 

� Motivační pohovor není ve školské praxi často využívaným motivátorem 

zaměstnanců. 

� Hodnocení pedagogických zaměstnanců je důležitým faktorem při zvyšování jejich 

pracovního výkonu.  

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou písemného anonymního dotazníku rozděleného do dvou 

částí, kdy první část pojednává o motivaci a druhá o hodnocení zaměstnanců školy. 

 

Výzkumný vzorek: 

Výzkumný vzorek byl tvořen 100 řediteli. Návratnost dotazníků byla 47 % z celkového počtu. 
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Závěry výzkumu:   

o Obě formulované hypotézy byly potvrzeny. 

o Ředitelé škol využívají pohovory nejen k informování pedagogických pracovníků, ale 

i k dalším manažerským funkcím, jako je motivace. 

o Manažeři školy plně chápou význam hodnocení a využívají jej v praxi. 

o Výsledky výzkumu  prokazatelně potvrzují používání motivační manažerské teorie, 

kde hlavním prvkem motivace je pochvala a finanční prostředky jsou až na druhém 

místě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

Příloha č.27 

 

�ázev práce: Motivace jako prostředek zefektivnění pedagogické práce.  

Autor: Vaňková Jitka, CSM – bakalářská práce, 2006 

Bakalářská práce přináší návrh motivačního systému, který je možné uplatnit při práci 

ředitele školy. Je určena především managementu škol, který z ní může čerpat poznatky při 

sestavování motivačního systému ve své škole, ale i odborné a široké veřejnosti.  

 

Klíčová slova: 

motivace, demotivace, motiv, potřeby, motivační teorie 

 

Výzkumný problém: 

Cílem výzkumného šetření bylo nalézt odpověď na otázku: Jaké druhy motivace ředitelé 

ve své práci nejčastěji uplatňují a shodují se s druhy motivace, které preferují učitelé? 

 

Hypotézy: 

� Finanční motivace je řediteli častěji využívaná než ostatní druhy motivace. 

� Finanční motivace je řediteli škol považována za méně efektivní než ostatní druhy 

motivace, učitelé ji však považují za nejefektivnější. 

 

Použitá metoda: 

Výzkum byl realizován formou anonymních dotazníků – pro zaměstnance a pro vedoucí 

pracovníky. 

 

Výzkumný vzorek: 

Výzkumný vzorek byl tvořen 26 řediteli a 130 pedagogy. Návratnost dotazníků byla             

88 % a 86% z celkového počtu. 

  

Závěry výzkumu:   

� Finanční motivace je podle ředitelů nejčastěji užívaným druhem motivace. 

� Jak pro ředitele, tak pro učitele je finanční motivace nejefektivnější způsobem motivace. 


