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 Seznam příloh 

1. Charakteristika výzkumného souboru 

 

1 a) Graf. Věk respondenta.  

 

1 b) Graf. Jste student, nebo zaměstnanec Pedagogické fakulty?  
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1 c) Graf. Jaké výhody spatřujete v zřízení univerzitní mateřské školy? 

 

1 d) Graf. V jakém věku dítěte je podle vás vhodný návrat z mateřské či rodičovské 

dovolené do zaměstnání? 
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1 e) Graf. Na PedF UK v Praze preferuji zřízení 
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2. Vzor dotazníku 

Dotazníkové šetření – názory zaměstnanců a studentů Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze 

Na téma: Univerzitní a firemní mateřské školy v České republice 

 

Vážení zaměstnanci a studenti, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího krátkého dotazníku, který se zaměřuje 

na Univerzitní mateřské školy v České republice. Dotazník je zcela anonymní, a proto 

Vás žádám o otevřenost. U každé z otázek prosím vyberte některou z následujících 

odpovědí a případně vyjádřete své stanovisko vlastními slovy. Předem Vám děkuji za 

spolupráci. 

S pozdravem Pavla Jirdásková 

1. Pohlaví respondenta 

a) žena b) muž 

 

2. Váš věk:  

a) 19 – 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 36 – 45 let 

d) více let  

 

3. Jste student nebo zaměstnanec Pedagogické fakulty? 

a) student prezenčního studia 

b) student kombinovaného studia 

c) zaměstnanec fakulty 

 

4. Máte vlastní dítě? 

a) ano b)ne 

 

5. Pokud máte vlastní dítě, tak uveďte věk: ………. let. 
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6. Máte vnouče? 

a) ano b) ne 

 

7. Pokud máte vnouče, tak uveďte věk:…………let 

 

8. Je podle vás zapotřebí, aby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

vznikla Univerzitní mateřská škola? 

a) ano 

b) ne  

c) Pokud ano, zdůvodněte proč 

d) Pokud ne, zdůvodněte proč. 

 

9.  Jaké výhody spatřujete ve zřízení Univerzitní mateřské školy?  

a) Možnost dřívějšího návratu do zaměstnání 

b) Sladění pracovních a rodinných povinností 

c) Sladění studentských a rodinných povinností 

d) Pomoc při péči o vnoučata 

e) Umístění dítěte do předškolního zařízení 

f) Jiná možnost - Prosím uveďte jaká: 

 

10. V jakém věku dítěte je podle Vás vhodný návrat z mateřské či rodičovské 

dovolené do zaměstnání? 

a) Od 1. roku dítěte. 

b) Od 2. let dítěte. 

c) Od 3. let dítěte. 

d) Od 4. let dítěte. 

e) Rok před vstupem do základní školy. 

f) Jiná možnost – Prosím, uveďte jaká:  
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11. Umožnili byste studentům Pedagogické fakulty vykonávat pedagogickou praxi 

v Univerzitní mateřské škole? 

a) Ano b) Ne 

 

12. Využili jste dětský koutek na naší fakultě v budově Brandýs nad Labem? 

a) Ano b) ne  

 

13. Jaký spatřujete nejvhodnější způsob umístění dětí do dětského koutku? 

a) Umístění dítěte v pravidelném čase po určitý počet dní v týdnu. 

b) Možnost volného umístění dítěte v průběhu výuky či zápočtů a zkoušek. 

 

14.Uvítal/a byste zřízení dětského koutku na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v ulici M. D. Rettigové?  

a) Pokud ano, zdůvodněte proč. 

b) Pokud ne, zdůvodněte proč. 

 

15. Zřízení, kterého zařízení na naší fakultě byste upřednostnil/a? 

a) Zřízení Univerzitní mateřské školy  

b) Zřízení dětského koutku v ulici M. D. Rettigové 

c) Zřízení obou těchto zařízení 

d) Nevím, nedokážu se rozhodnout 

 

16. Máte dřívější zkušenost s Univerzitní mateřskou školkou? 

a) Ano, přímou zkušenost 

b) Ne, pouze jsem o univerzitních mateřských školách slyšel/a 

c) Ne, nemám ponětí co to univerzitní mateřská škola je 
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3. Vyplněný dotazník 

Názory zaměstnanců a studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na 

téma: Univerzitní a firemní mateřské školy v České republice 

 

Začátek formuláře 

1. Pohlaví respondenta. 

 Žena 

 Muž 

2. Váš věk. 

 19 - 25 let 

 26 - 35 let 

 36 - 45 let 

 více let 

 

3. Jste student nebo zaměstnanec Pedagogické fakulty? 

 Student prezenčního studia 

 Student kombinovaného studia 

 Doktorand 

 Zaměstnanec fakulty 
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4. Máte vlastní dítě? 

 Ano 

 Ne 

 

5. Pokud máte vlastní dítě, tak uveďte věk 

 

 

6. Máte vnouče? 

 Ano 

 Ne 

 

7. Pokud máte vnouče, tak uveďte věk. 

 

 

8. Je podle vás zapotřebí, aby na PedF UK v Praze vznikla univerzitní mateřská škola? 

 Ano 

 Ne 
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9. Pokud ano, zdůvodněte proč. Pokud ne, zdůvodněte proč. 

pedagogická fakulta by měla vyjít vstříc studentkách, které mají dítě a mohly se plně 
 

10. Jaké výhody spatřujete v zřízení univerzitní mateřské školy? 

 Možnost dřívějšího návratu do zaměstnání 

 Sladění pracovních a rodinných povinností 

 Sladění studentských a pracovních povinností 

 Sladění studentských a rodinných povinností 

 Umístění dítěte do předškolního zařízení 

 Pomoc při péči o vnoučata 

11 V jakém věku dítěte je podle vás vhodný návrat z mateřské či rodičovské dovolené 

do zaměstnání? 

 Od 1. roku dítěte 

 Od 2. roku dítěte 

 Od 3. roku dítěte 

 Od 4. roku dítěte 

 Rok před vstupem do základní školy 

 

12. Umožnili byste studentům PedF UK v Praze vykonávat pedagogickou praxi v 

univerzitní mateřské škole? 
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 Ano 

 Ne 

 

13 Využili jste dětský koutek na naší fakultě v budově Brandýse nad Labem? 

 Ano 

 Ne 

 

13. Využijete dětský koutek na PedF UK v Praze v ulici M. D. Rettigové? A 

zdůvodněte proč. 

Kdybych měla vlastní dítě, tak bych tuto možnost využila.
 

 

14 Na PedF UK v Praze preferuji zřízení 

 Dětského koutku v ulici M. D. Rettigové 

 Univerzitní mateřské školy 

 Obou těchto zařízení 

 Nevím, nedokážu se rozhodnout 

 

15 Máte dřívější zkušenost s univerzitní mateřskou školou? 

 Ano, přímou zkušenost 
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 Ne, pouze jsem o univerzitních mateřských školách slyšel/a 

 Ne, nemám ponětí co to univerzitní mateřská škola je 

Konec formuláře 

 

 

Vytvořit dotazník zdarma  
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Názory zaměstnanců a studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na 

téma: Univerzitní a firemní mateřské školy v České republice 

 

Začátek formuláře 

1. Pohlaví respondenta 

 Žena 

 Muž 

 

2. Váš věk 

 19 - 25 let 

 26 - 35 let 

 36 - 45 let 

 více let 

 

3. Jste student nebo zaměstnanec Pedagogické fakulty? 

 Student prezenčního studia 

 Student kombinovaného studia 

 Doktorand 

 Zaměstnanec fakulty 
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4. Máte vlastní dítě? 

 Ano 

 Ne 

 

Pokud máte vlastní dítě, tak uveďte věk 

1
 

 

5. Máte vnouče? 

 Ano 

 Ne 

 

6. Pokud máte vnouče, tak uveďte věk. 

 

 

7. Je podle vás zapotřebí, aby na PedF UK v Praze vznikla univerzitní 

mateřská škola? 

 Ano 

 Ne 
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8. Pokud ano, zdůvodněte proč. Pokud ne, zdůvodněte proč. 

Ano, v případě, že je zajištěno financování a návaznost na (ne)zřízení celouniverzit
 

 

9. Jaké výhody spatřujete v zřízení univerzitní mateřské školy? 

 Možnost dřívějšího návratu do zaměstnání 

 Sladění pracovních a rodinných povinností 

 Sladění studentských a pracovních povinností 

 Sladění studentských a rodinných povinností 

 Umístění dítěte do předškolního zařízení 

 Pomoc při péči o vnoučata 

 

10. V jakém věku dítěte je podle vás vhodný návrat z mateřské či rodičovské 

dovolené do zaměstnání? 

 Od 1. roku dítěte 

 Od 2. roku dítěte 

 Od 3. roku dítěte 

 Od 4. roku dítěte 
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 Rok před vstupem do základní školy 

 

11. Umožnili byste studentům PedF UK v Praze vykonávat pedagogickou 

praxi v univerzitní mateřské škole? 

 Ano 

 Ne 

 

12. Využili jste dětský koutek na naší fakultě v budově Brandýs nad Labem? 

 Ano 

 Ne 

13. Využijete dětský koutek na PedF UK v Praze v ulici M. D. Rettigové? A 

zdůvodněte proč. 

Ano, spíše nárazově a nepravidelně.
 

 

14. Na PedF UK v Praze preferuji zřízení 

 Dětského koutku v ulici M. D. Rettigové 

 Univerzitní mateřské školy 

 Obou těchto zařízení 

 Nevím, nedokážu se rozhodnout 
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15. Máte dřívější zkušenost s univerzitní mateřskou školou? 

 Ano, přímou zkušenost 

 Ne, pouze jsem o univerzitních mateřských školách slyšel/a 

 Ne, nemám ponětí co to univerzitní mateřská škola je 

Konec formuláře 

 

 

Vytvořit dotazník zdarma  
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4. Rozhovor 

1. otázka: Kde se zrodil nápad zřídit UMŠ Lvíčata? 

„V roce 2008 vnikl nápad zřídit na ČVUT univerzitní mateřskou školu. Nápad vznikl na 

fakultě dopravní, kde spousta pracovnic z ČVUT odcházela na mateřskou dovolenou a 

řešil se jejich co nejrychlejší návrat do zaměstnání. K realizaci došlo od zrodu nápadu 

po dvou letech v roce 2010.“ 

2. otázka: Jaké byly ohlasy od veřejnosti? 

,,Dodnes se setkáváme s pozitivními i s negativními ohlasy, i když samozřejmě 

převažují ty pozitivní a o univerzitní mateřskou školu je veliký zájem. Momentálně 

máme už celé dva roky naplněnou kapacitu a díky velkému zájmu se budou dvě třídy v 

létě rozšiřovat přibližně o 6 míst. V Praze 6 je velký nedostatek míst v předškolních 

zařízeních a i nyní se nám ozývají rodiče, kteří nejsou zaměstnanci ČVUT a rádi by 

k nám umístili své dítě, ale univerzitní mateřská škola Lvíčata slouží pouze pro děti 

zaměstnanců a studentů ČVUT.“ 

3. otázka: Setkali jste se i s negativními reakcemi? 

,,Ano. S negativními reakcemi se setkáváme dodnes. Hlavní negativní ohlas je od 

zaměstnanců ČVUT, kteří tvrdí, že vysoká škola by neměla mít mateřskou školu, že 

mateřská škola na vysokou školu nepatří.“ 

4. otázka: Vyskytovala se nějaká zásadní překážka, která by bránila vzniku UMŠ? 

,,Ano, především finance. Mateřská škola je nevýdělečná a ČVUT musí univerzitní 

mateřskou školu dotovat. Naštěstí jsme dostali 6 milionů od Operačního programu 

Praha – Adaptabilita a dále nás finančně podporuje ČVUT. Další překážkou je právní 

neukotvenost, jelikož soukromá mateřská škola spadá pod veřejnou vysokou školu.“ 
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5. otázka: Předcházel vzniku UMŠ Lvíčata nějaký průzkum? 

,,Ano. Z průzkumu se ukázalo, že o vznik univerzitní mateřské školy je velký zájem. 

Dále jsme napsali projekt, díky kterému jsme dostali finance od Evropského sociálního 

fondu. První rok se hradil z operačního systému Praha – Adaptabilita, který nás 

finančně podpořil.“ 

6. otázka: Jaké spatřujete zásadní výhody tohoto zařízení? 

,,Výhod univerzitní mateřské školy je několik. Z pohledu Univerzity je především plus, 

že si univerzita udrží své zaměstnance, kteří se mohou brzy vrátit z mateřské dovolené. 

Z pohledu mateřské školy je výhodou, že během dopoledních činností se v mateřské 

škole nachází v jedné třídě vždy dvě paní učitelky. Z pohledů rodičů je především 

obrovská výhoda, že mají dítě v blízkosti svého pracoviště, v případě onemocnění nebo 

nějakého problému mohou být v mateřské škole za 15 minut. Další výhodou je 

individuální péče, která se dětem dostává, především díky nižší kapacitě a možnosti 

lepšího naplnění individuálních potřeb dítěte. Minimálně jeden z rodičů je 

vysokoškolsky vzdělaný, převažují rodiče docenti. Už od mala mají děti předpoklady, 

že budou rozumově nadané. Rodiče jim od mala předávají informace o technice. 

Z pohledu univerzity jde o benefit pro zaměstnance PR univerzit a komunitní centrum. 

Samozřejmě také studentům-rodičům umožňujeme dostudování, a skloubit tak profesní 

rodinný život.“ 

6. otázka: Jaké spatřujete nevýhody tohoto zařízení?  

,,Vyloženě žádné nevýhody této univerzitní mateřské školy nepozoruji. Možná menší 

nevýhodou jsou nyní prostory, kvůli kterým také trvá delší dobu rozšiřování kapacity ve 

třídách, také nemáme samostatné ložnice. Poslední nevýhodu spatřuji v legislativě.“ 

7. otázka: Myslíte si, že UMŠ Lvíčata byla inspirací pro vznik dalších UMŠ v ČR? 

,,Jelikož univerzitní mateřská škola Lvíčata vznikla jako první svého druhu, tak určitě 

ano. Ihned jsme měli s několika univerzitami telefonáty, kterým se nápad zřídit 

univerzitní mateřskou školu zalíbil. Ředitelé i manažeři se byli u nás několikrát podívat. 

Nyní se dvakrát do roka setkáváme s řediteli univerzitních mateřských škol z celé České 
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republiky v klubu, kde si předáváme zkušenosti, vymýšlíme řešení problémů, jak jsme 

každá univerzitní mateřská škola na jiné fázi a navzájem se podporujeme.“ 

8. otázka: Jaká kritéria byla při výběru učitelek do UMŠ Lvíčata požadována? 

,,U výběru učitelek přihlížíme na vzdělání s pedagogickou praxí, měly by se hodit do 

kolektivu, mít správný přístup k dětem, správný způsob jednání, angažovanost a 

osobnost paní učitelky nás také zajímá. Vzdělání v oboru učitelství pro mateřské školy 

je výhodou. Cizí jazyky nepožadujeme, jelikož do mateřské školy dochází děti z rodin, 

kde je čeština buď mateřský jazyk, nebo používaný jako druhý a děti se česky 

dorozumí.“ 

9. otázka: Jak spolupracujete s rodiči? 

,,Určitě podporujeme úzkou spolupráci mezi rodiči a školou. Informujeme rodiče o 

vzdělávacím programu školy a vzdělávacích akcích. Pro rodiče se pořádají různé akce 

školy a rodiče se také podílejí svými názory a žádostmi o rady ve výchovných otázkách. 

Rodič se také může zúčastnit vzdělávání ve třídě, za podmínek, že se nenaruší 

organizace činností.“ 

10. otázka: Jaká specifika a charakter má UMŠ Lvíčata? 

,,Naším cílem je, aby bylo spokojené jak dítě, tak i rodič. Doplňujeme výchovu v rodině 

a posilujeme její vliv. Vzdělávání oproti jiným mateřským školám je náročnější, 

důležité je, aby děti odcházely z univerzitní mateřské školy Lvíčata s většími 

vědomostmi a byly ve vědomém celku. Zaměřujeme se více na rozumové schopnosti, 

ale děláme i běžné věci jako veřejné mateřské školy.“ 

11. otázka:  Máte ŠVP? A jaký? 

,,Školní vzdělávací program vychází z demokratických principů, věnujeme se zdravému 

životnímu stylu. Samozřejmě využíváme také možnosti, které nám nabízí zřizovatel, a 

chodíme na odborná pracoviště ČVUT. Při výběru činností přihlížíme k věku a 

individuálním potřebám dítěte.“ 
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5. Seznam firemních mateřských škol 
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11. Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín. 2011. Dostupné na: 

http://masarykovazsms-komenskeho.webnode.cz/ms-komenskeho/ 

 

12.  Firemní mateřská škola Masarykovy univerzity. 2012. Dostupné na: 
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17. Firma JT. 2013. Dostupné na: http://www.jt-firemniskolka.cz/. 

 

18. Firma ZLKL, s.r.o. a VINBRA, s.r.o. Dostupné na: http://www.projekt-

sladovani.cz/medova-skolka/ 

 

19. Firma Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice. 2013. Dostupné na: 
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http://www.skolka-jesle.cz/221--praha_5_nikolajkaFiremní mateřská škola při.  

 

25. Firemní mateřská škola Thomayerově nemocnice. 2010. Dostupné na: 
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6. Maslowova pyramida potřeb 
 

 
 

http://www.filosofie-uspechu.cz/maslowova-pyramida-lidskych-potreb/ 

 

7. Právní normy a předpisy 

1. Zákony  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. (školský zákon). 

Upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve 

školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova 

uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání 

a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. 

(zákon č. 561/2004 Sb.). 
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2. Vyhlášky  

a) Vyhlášky MŠMT:  

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Vyhláška č. 43/2006 o předškolním vzdělávání. 

b) Vyhlášky ostatních ministerstev:  

Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.  

3. Nařízení vlády  

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků.  

(www.asociacevp.cz/Kongres2012/Orientace-legislativa_MS.pp).  

 

http://www.asociacevp.cz/Kongres2012/Orientace-legislativa_MS.pp

