
Příloha č.1 – Dotazník 

 
 







Příloha č. 2 – Průvodní list k zaznamenávání časového snímku 

 

Vážená kolegyně,  

velmi Vám děkuji za vstřícnost a spolupráci při výzkumném šetření mé bakalářské práce na 

téma: „Časový snímek ředitelky mateřské školy“.  

Výzkum se bude zabývat skladbou a rozsahem jednotlivých činností ředitelky mateřské školy 

během 24 hodin v období 1 týdne v souvislosti s její funkcí. 

Dále bude posuzovat názor ředitelek mateřských škol na objem týdenního rozsahu přímé 

pedagogické činnosti a praktiky rozložení přímé pedagogické činnosti v pracovním týdnu.  

Pro tento kvalitativní výzkum bylo vybráno 5 respondentů – ředitelek 4-5 třídních pražských 

mateřských škol samostatných právních subjektů.  

Výzkumné šetření bude zajištěno metodou polostrukturovaného rozhovoru vedeného na 

základě analýzy vypracovaného časového snímku respondenty. Výstupem výzkumného šetření 

bude grafické a slovní zhodnocení odpovědí.  

 

Pokyny pro vypracování časového snímku: 

Do předloženého formuláře časového snímku dne zapisujte k vypsaným časům činnosti tak, 

jak v daném dni následovaly. Pokud se v uvedených 15 min. uskutečnilo činností více, zapište 

je. V záhlaví listu zapište datum aktuálního dne. 

Prosím dodržujte tyto zásady: 

- Zapisujte činnosti pravdivě a bezprostředně, ne až zpětně po paměti. 

- Činnosti konkretizujte a při jejich častém uvádění je můžete zapsat symbolem.   

- V analýze budou vyhledávány činnosti dle jednotlivých časů: 

 Zdravotní čas  - spánek (S), jídlo (J), hygiena (H), zdravotní péče apod. 

 Rodinný čas - čas s dětmi, partnerem, rodinou, péče o domácnost (R) 

 Volný čas - vaše záliby – četba, divadlo, sledování televize apod.  

 Pracovní čas – přímá pedagogická činnost (PPČ), příprava na PPČ, seminář, typ 

administrativy, plánované telefonování, jednání se zaměstnanci, s rodiči, na úřadech, 

pedagogická rada, e-mail, hospitace, webové stránky, apod. 

- Do kolonky „pozn.“ zapište symbolem případná vyrušení, která se objevila.  

            (T-telefon, NN-nečekaná návštěva, NZ-nečekané jednání se zaměstnancem apod.)  

- Do kolonky označené „x“ ,prosím nevpisujte. 

- Každý den použijte jeden ze sedmi předložených formulářů. 

 

Vyplňování časového snímku se Vám zpočátku může zdát náročné, ale věřím, že tato nová 

zkušenost Vám bude v další práci přínosná. Zmapování svého času je významnou sebereflexí 

a cestou ke zlepšení hospodaření se svým časem. 

Rozhovor je anonymní a údaje uvedené během šetření budou využity pouze k mé závěrečné 

práci.  

Za čas a spolupráci Vám děkuji.                             Ivana Rydvalová, ředitelka MŠ Libčická 6 



 

Příloha č.3 – Tabulka k zaznamenávání časového snímku 

 

                      Datum záznamu:………………………………….                 Označení školy:…………………………………….…..  

čas činnost Poz. x 

0,00 – 0,15    

0,15 – 0,30    

0,30 – 0,45    

0,45 – 1,00    

1,00 – 1,15    

1,15 – 1,30    

1,30 – 1,45    

1,45 – 2,00    

2,00 – 2,15    

2,15 – 2,30    

2,30 – 2,45    

2,45 – 3,00    

3,00 – 3,15    

3,15 – 3,30    

3,30 – 3,45    

3,45 – 4,00    

4,00 – 4,15    

4,15 – 4,30    

4,30 – 4,45    

4,45 – 5,00    

5,00 – 5,15    

5,15 – 5,30    

5,30 – 5,45    

5,45 – 6,00    

6,00 – 6,15    

6,15 – 6,30    

6,30 – 6,45    

6,45 – 7,00    

7,00 – 7,15    

7,15 – 7,30    

7,30 – 7,45    

7,45 – 8,00    

8,00 – 8,15    

8,15 – 8,30    

8,30 – 8,45    

8,45 – 9,00    

9,00 – 9,15    

9,15 – 9,30    

9,30 – 9,45    

9,45 – 10,00    

10,00 – 10,15    

10,15 – 10,30    

10,30 – 10,45    

10,45 – 11,00    

11,00 – 11,15    

11,15 – 11,30    

11,30 – 11,45    

11,45 – 12,00    

 

 

čas činnost Poz. x 

12,00 – 12,15    

12,15 – 12,30    

12,30 – 12,45    

12,45 – 13,00    

13,00 – 13,15    

13,15 – 13,30    

13,30 – 13,45    

13,45 – 14,00    

14,00 – 14,15    

 14,15 – 14,30    

14,30 – 14,45    

14,45 – 15,00    

15,00 – 15,15    

15,15 – 15,30    

15,30 – 15,45    

15,45 – 16,00    

16,00 – 16,15    

16,15 – 16,30    

16,30 – 16,45    

16,45 – 17,00    

17,00 – 17,15    

17,15 – 17,30    

17,30 – 17,45    

17,45 – 18,00    

18,00 – 18,15    

18,15 – 18,30    

18,30 – 18,45    

18,45 – 19,00    

19,00 – 19,15    

19,15 – 19,30    

19,30 – 19,45    

19,45 – 20,00    

20,00 – 20,15    

20,15 – 20,30    

20,30 – 20,45    

20,45 – 21,00    

21,00 – 21,15    

21,15 – 21,30    

21,30 – 21,45    

21,45 – 22,00    

22,00 – 22,15    

22,15 – 22,30    

22,30 – 22,45    

22,45 – 23,00    

23,00 – 23,15    

23,15 – 23,30    

23,30 – 23,45    

23,45 – 00,00    



Příloha č.4 – Otázky polostrukturovaného rozhovoru 

 

Otázka č.1) Znala jste dříve pojem „časový snímek“- pojem z oblasti řízení času? 

Otázka č.2) Byla toto první zkušenost s vypracováváním časového snímku? 

Otázka č.3) Jaký rozsah záznamu by vám pro vaši sebereflexi vyhovoval? 

Otázka č.4) Měla jste problém zaznamenávat čas průběžně, poctivě v daném času? 

Otázka č.5) Byla pro vás analýza časového snímku přínosná? 

Otázka č.6) Domníváte se, že si sama někdy časový snímek budete vytvářet? 

Otázka č.7) Pokud porovnáte sledovaný týden, byl ve skladbě a rozsahu činností podobný 

jiným pracovním týdnům? 

Otázka č.8) Byly proporce jednotlivých časů v souladu s vašimi hodnotami a představami? 

Otázka č.9) Které z činnosti vás časově nejvíce tíží a čemu byste ušetřený čas věnovala? 

Otázka č.10) Daří se vám dodržovat týdenní rozsah vaší PPČ? 

Otázka č.11) Pokud byste měla vybrat možnost, která by pro vás byla nejpřijatelnější? 

Otázka č.12) Jaké rozvržení PPČ Vám vzhledem k Vaší řídící práci nejvíce vyhovuje? 

Otázka č.13) Jak vyrušení vzniklá při konání PPČ nejčastěji řešíte? 

 


