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Příloha č. 1

Vážená paní učitelko,
rádi bychom zjistili do jaké míry vnímáte důležitost výběru nového pedagogického pracovníka pro dobrou 
spolupráci mezi učitelkami v obecné rovině.
Zajímá nás váš názor na výše uvedenou problematiku a předpokládáme, že Vaše vyjádření povedou k chápání 
výběru učitelek a zvolených kritérií výběru učitelek jako k významnému faktoru, který ovlivňuje kvalitu 
spolupráce v mateřské škole.
Děkujeme Vám za spontánní a upřímný pohled. Pouze otevřená a kvalitní
zpětná vazba nám umožní porozumět Vašim potřebám a tím zlepšit podmínky a atmosféru našeho pracoviště.
Toto šetření je zcela anonymní a výsledky budou souhrnnou formou prezentovány vedení i zaměstnancům 
v měsíci červnu 2015.
Výsledky a data zároveň poslouží pro účely zpracování mé bakalářské práce na univerzitě v Praze.
Děkuji za 10 minut, které věnujete tomuto dotazníku.
Mgr. Miriam Plačková, Liberec

1. Demografické údaje
Než obrátíte na následující stranu, děkujeme Vám za vyplnění následujících údajů sloužících pro 

statistické zpracování. Křížkem zaškrtněte odpovídající.

1. 1. Pohlaví: □ žena □    muž

1. 2. Věk: □méně než 25 let □26-40 let □40-50 let □51let a více

1. 3. Délka praxe v MŠ: □1-3 roky □4-15 let □16 let a více

1. 4. Má kolegyně ve třídě je: □mladší než já □stejně stará □starší

   

2. Pracovní spokojenost

Vyznačte křížkem, do jaké míry jste obecně spokojená s výběrem druhé učitelky do 
spolupracující dvojice učitelek ve své třídě 

Pokud vezmu v úvahu všechna pro i proti, pak jsem v jako člen spolupracující dvojice 
učitelek:

spokojená spíše 
spokojená

spíše
nespokojená

nespo
kojená

3. Spolupráce ve třídě mateřské školy
V následující části dotazníku se vyjádřete, zda výběr spolupracující učitelky ovlivnil 

následující roviny Vaší spolupráce s druhou učitelkou ve třídě:

MOJE KOLEGYNĚ… ano spíše ano spíše ne ne
… má se mnou kolegiální přátelský vztah

… považuje dělbu práce za samozřejmost

…má stejný podíl na pedagogické práci s dětmi

…má stejný podíl na tvorbě pedagogické dokumentace

…mne doplňuje tam, kde jsou mé dovednosti omezené

…má ke mně důvěru

… mne o všem pravidelně informuje
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…se mnou otevřeně hovoří o problému

… se se mnou podílí na řešení problému

…se snaží se mnou dohodnout

… vidí můj ústupek jako projev dobré vůle

… je schopna konflikt mezi námi  tlumit

4. Personální výběr zaměstnanců (prosím křížkem označte Vaši odpověď)
4. 1. Znám kritéria výběru pedagogických pracovníků, podle kterých ředitelka vybírá 

nového zaměstnance:
ano spíše 

ano
spíše

ne
ne

V případě, že jste zaškrtla ano či spíše ano uveďte, prosím, jaká kritéria ředitelka 
používá:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. 2. Znám kritéria, podle kterých ředitelka vybírá učitelku do spolupracující dvojice
ve třídě MŠ

ano spíše 
ano

spíše
ne

ne

V případě, že jste zaškrtla ano či spíše ano uveďte, prosím, jaká kritéria ředitelka 
používá:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. 3. Ředitelka mateřské školy s pedagogickými pracovníky spolupracuje při výběru 
učitelky do spolupracující dvojice pro třídu MŠ:

ano spíše 
ano

spíše
ne

ne

V případě, že jste zaškrtla ano či spíše ano uveďte, prosím, jakým způsobem ředitelka 
postupuje:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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4. 4. Spolupráci ředitelky s učitelkou mateřské školy při výběru učitelky do 
spolupracující dvojice učitelek ve třídě mateřské školy považuji za důležitou:

ano spíše 
ano

spíše
ne

ne

Zdůvodněte, prosím, krátce svoji volbu

……………………………………………………………………………………………………………
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Příloha č. 2

Otázky strukturovaného rozhovoru s ředitelkou školy

A. Zjištění dosavadního stavu výběru PP

1. Jako ředitelka mateřské školy máte svou představu o personální strategii školy. Můžete ji ve 

stručnosti popsat?

2. Jakým způsobem získáváte schopné a motivované pedagogické pracovníky k výkonu sjednané 

práce?

3. Popište, jakým způsobem probíhal v posledních dvou případech výběr nejvhodnějšího uchazeče 

pro uvolněné pracovní místo učitelky ve Vaší škole.

B. Význam kritérií výběru PP

4. Stanovujete si kritéria při výběru nového pedagogického pracovníka sama?

5. Považujete stanovení kritérií pro výběr pedagogického pracovníka za důležité?

6. Jaká kritéria výběru používáte při výběru učitelky do spolupracující dvojice?

7. Považujete Vámi stanovená kritéria pro výběr učitelky do spolupracující dvojice učitelek za 

vyhovující?

C. Spolupráce při výběru PP

8. Spolupracujete s dalšími osobami při výběru nového pedagogického pracovníka?

9. Spolupracujete při výběru učitelky do spolupracující dvojice učitelek ve třídě s druhou 

učitelkou?

10. Považujete spolupráci se stávající učitelkou při výběru učitelky do spolupracující dvojice za 

důležitou?

11. Domníváte se, že učitelky znají Vámi stanovená kritéria pro výběr učitelky do spolupracující 

dvojice ve třídě?

D. Aktuální trendy při výběru PP

12. Opírala jste se při tvorbě svých kritérií výběru pedagogického pracovníka o odborné prameny?
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13. V současnosti se pro výběr pracovníků používá i přístup založený na kompetencích. 

Domníváte se, že je pro Vaše potřeby využitelný i kompetenční model pedagogického 

pracovníka v mateřské škole?
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Příloha č. 3 Rozhovor s ředitelkou: A1

A. Zjištění dosavadního stavu výběru PP

1. Jako ředitelka mateřské školy máte svou představu o personální strategii školy. 

Můžete ji ve stručnosti popsat?

Ráda bych postupně vytvořila tým, který bude podporovat i přirozené, přesto však 

v současné době ne vždy běžné,  sociální vztahy dítěte –  např. k tetě, babičce, dědečkovi….. 

Jde o tvorbu týmu různorodého věkem, zkušenostmi i specifickými dovednostmi, v našem 

případě jde o soulad s vizí organizace, s jejím zaměřením. Představujeme školu „rodinného“ 

typu s jednoznačnou orientaci na rozvoj dítěte, u všech zaměstnanců vyžadujeme vysokou 

míru zralosti osobnosti.

2. Jakým způsobem získáváte schopné a motivované pedagogické pracovníky 

k výkonu sjednané práce?

Především z inzerce zřizovatele, krajského úřadu, referencemi. V pohovoru jsou zváni 

i uchazeči, kteří naši školu sami osloví. 

3. Popište, jakým způsobem probíhal v posledních dvou případech výběr 

nejvhodnějšího uchazeče pro uvolněné pracovní místo učitelky ve Vaší škole.

Pomocí vícestupňového přijímacího řízení. Jednotlivé kroky tvoří rozbor dokumentace 

uchazeče jako jsou: životopis, motivační dopis, portfolio. Dalším krokem je pozvání uchazeče 

s nímž, na základě jeho souhlasu, vypracováváme osobnostní profil, který následně 

porovnáváme s našimi představami o vhodném uchazeči studujeme tedy soulad s 

našimi požadavky na obsazované místo. Další část tvoří představení pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům a praktická zkouška uchazeče. Ta obsahuje praktickou práci 

s dokumentací třídy a praktickou zkoušku dle požadavků volného místa, například: hra na 

nástroj, logopedická prevence. Na tuto zkoušku se může uchazeč předem doma připravit.

Snažím se také odhadnout jeho inklinaci ke konfliktům a vztah k dětem modelovými situacemi. 

U dětí probíhá praktická zkouška, pokud chci uchazeče přijmout. Což se v prvním případě 

nestalo.

B. Význam kritérií výběru PP

4. Stanovujete si kritéria při výběru nového pedagogického pracovníka sama?

Většinou ano. 
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5. Považujete stanovení kritérií pro výběr pedagogického pracovníka za důležité?

Ano. Velice.

6. Jaká kritéria výběru používáte při výběru učitelky do spolupracující dvojice?

Zajímají mne především kvalifikační předpoklady uchazeče včetně požadavků z. č. 

562/3/2004 Sb., dále délka praxe v oboru a specifické dovednosti dle požadavků konkrétně 

obsazovaného místa, například hra na nástroj, dále osobnost a motivace uchazeče. Důležitá 

je i ochota práce nad rámec stanovených pracovních povinností.

7. Považujete Vámi stanovená kritéria pro výběr učitelky do spolupracující dvojice 

učitelek za vyhovující?

Ano. Po zkušenostech jsem opustila od referencí od předchozího zaměstnavatele. Spíše 

se zaměřuji na ochotu uchazeče reference předložit.

C. Spolupráce při výběru PP

8. Spolupracujete s dalšími osobami při výběru nového pedagogického pracovníka?

Většinou ano. Především ve druhé fázi výběrového řízení, tedy mém zhodnocení 

dokumentace.

9. Spolupracujete při výběru učitelky do spolupracující dvojice učitelek ve třídě 

s druhou učitelkou?

Většinou ano. Pokud se jí výběr bezprostředně týká, ostatní paní učitelky mají poradní 

hlas, závěrečný výběr je však plně v mé kompetenci.

10. Považujete spolupráci se stávající učitelkou při výběru učitelky do spolupracující 

dvojice za důležitou?

Ano. 

11. Domníváte se, že učitelky znají Vámi stanovená kritéria pro výběr učitelky do 

spolupracující dvojice ve třídě?

Ano, mé požadavky a přístup znají.

D. Aktuální trendy při výběru PP

12. Opírala jste se při tvorbě svých kritérií výběru pedagogického pracovníka o 

odborné prameny?
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Ano. O zákony a publikace o personalistice.

13. V současnosti se pro výběr pracovníků používá i přístup založený na 

kompetencích. Domníváte se, že je pro Vaše potřeby využitelný i kompetenční model 

pedagogického pracovníka v mateřské škole?

Domnívám se že ano, nicméně pro mou běžnou praxi je příliš „vědecký“, pracuji 

s jeho vlastní modifikací.

Děkuji
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Příloha č. 4  Rozhovor s ředitelkou: A2

A. Zjištění dosavadního stavu výběru PP

1. Jako ředitelka mateřské školy máte svou představu o personální strategii školy. 

Můžete ji ve stručnosti popsat?

V první řadě jde o přístup pedagoga k dětem a k pedagogické práci, jestli jsou profíci 

nebo ji chtějí a umějí dělat. Podle těchto požadavků přijímám a budu přijímat nové 

zaměstnance. Nejde mi o věkové hledisko ani praxi zaměstnance.

2. Jakým způsobem získáváte schopné a motivované pedagogické pracovníky 

k výkonu sjednané práce?

Podrobným rozhovorem s uchazečem prohlídkou pracoviště včetně seznámení 

s ostatními pedagogickými zaměstnanci a praktickou zkouškou – improvizací- u dětí. Také 

pozorováním spontánních reakcí uchazeče na děti. Sleduji jak promluví, řeč těla, jak se otočí 

k dítěti apod. 

3. Popište, jakým způsobem probíhal v posledních dvou případech výběr 

nejvhodnějšího uchazeče pro uvolněné pracovní místo učitelky ve Vaší škole.

Zjišťovala jsem kvalifikační předpoklady, praxi a ostatní dle předchozí odpovědi.

B. Význam kritérií výběru PP

4. Stanovujete si kritéria při výběru nového pedagogického pracovníka sama?

Ano.

5. Považujete stanovení kritérií pro výběr pedagogického pracovníka za důležitá?

Ano.

6. Jaká kritéria výběru používáte při výběru učitelky do spolupracující dvojice?

Kvalifikace, komunikativnost člověka a zda si ve dvojici na první dojem sednou, zda 

naskočí sympatie, jestli ihned nevzniká mezi nimi konkurence. Nevýhodou je pokud „klamou“ 

tělem. Pokud mám ze člověka dobrý první dojem, následuje prohlídka školy, projdu s ním 

dokumentaci školy, zjistím zda je ochoten naplňovat vzdělávací aktivity mimo školku 

například kulturní pořady, eko aktivity, preventivní programy, dopravní výchova. Jsou lidé, 

kteří nejsou ochotni jezdit ani MHD. Tím se utvrzuji o aktivním přístupu ke vzdělávacím 

činnostem školy, který vyžaduji. Jde mi o rozvoj všesmyslových schopností dětí.
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7. Považujete Vámi stanovená kritéria pro výběr učitelky do spolupracující dvojice 

učitelek za vyhovující?

Částečně, v současné době jde o omezený počet uchazečů o pozici a přijímání 

zaměstnance na zkrácený úvazek. Uchazeči o zkrácený úvazek nemají příliš zájem.

C. Spolupráce při výběru PP

8. Spolupracujete s dalšími osobami při výběru nového pedagogického pracovníka?

Ano, se všemi ostatními učitelkami.

9. Spolupracujete při výběru učitelky do spolupracující dvojice učitelek ve třídě 

s druhou učitelkou?

Ano, úzce.

10. Považujete spolupráci se stávající učitelkou při výběru učitelky do spolupracující 

dvojice za důležitou?

Ano, pokud jsem se stávající učitelkou spokojená jako s pedagogem.

11. Domníváte se, že učitelky znají Vámi stanovená kritéria pro výběr učitelky do 

spolupracující dvojice ve třídě?

Kritéria nejsou pevně stanovena ve směrnici, znají pouze kvalifikační požadavky. 

Nechci, aby na uchazeče koukali hodnotícím dojmem, ten může zkreslovat.

D. Aktuální trendy při výběru PP

12. Opírala jste se při tvorbě svých kritérií výběru pedagogického pracovníka o 

odborné prameny?

Ano.

13. V současnosti se pro výběr pracovníků používá i přístup založený na 

kompetencích. Domníváte se, že je pro Vaše potřeby využitelný i kompetenční model 

pedagogického pracovníka v mateřské škole?

Ano.

Děkuji za odpovědi.
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Příloha č. 5  Rozhovor s ředitelkou: B1

A. Zjištění dosavadního stavu výběru PP

1. Jako ředitelka mateřské školy máte svou představu o personální strategii školy. 

Můžete ji ve stručnosti popsat?

Kolektiv je velice dobře namíchaný, mám staré i mladé, každá třída je nějak zaměřená, 

takže mám například jednu výtvarnici a jednu hudebnici na třídě, v každé třídě je každá 

učitelka zaměřená na něco jiného. Tým je generačně podle mých představ, je stabilní. 

Nepředpokládám, že se bude výhledově měnit.

2. Jakým způsobem získáváte schopné a motivované pedagogické pracovníky 

k výkonu sjednané práce?

Nejlépe na doporučení nebo při výběrovém řízení osobním kontaktem.

3. Popište, jakým způsobem probíhal v posledních dvou případech výběr 

nejvhodnějšího uchazeče pro uvolněné pracovní místo učitelky ve Vaší škole.

Sháněla jsem hudebnici (hra na klavír). Neupřednostňuji praxi, buď mi ten člověk 

padne do oka nebo ne, sleduji především vztah k dětem a kolegiálnost tak, aby zapadla do 

kolektivu. Pozvala jsem ji na pohovor, sledovala jsem zda splňuje kvalifikaci (kvalifikační 

předpoklady), trestní rejstřík, osobní dotazník. Na základě pohovoru jsem se rozhodla, že ji 

vezmu. Takto postupuji v případě, že předpokládám její nástup. Pokud nepředpokládám, že ji 

vezmu tak ji sice pozvu, informuji, že mám i jiné zájemce a pak jí zavolám a oznámím, že jsem 

vybrala jiného uchazeče, což byl druhý případ. 

B. Význam kritérií výběru PP

4. Stanovujete si kritéria při výběru nového pedagogického pracovníka sama?

Podle toho do jaké třídy ho potřebuji, domlouvám se na budově, kde mám kancelář 

s učitelkami , na druhé budově výběr řeším se zástupkyní.

5. Považujete stanovení kritérií pro výběr pedagogického pracovníka za důležité?

Ano, pokud mám záměr výběru neustupuji z nich.

6. Jaká kritéria výběru používáte při výběru učitelky do spolupracující dvojice?

Chci aby se doplňovaly dovednostmi, aby práce ve třídě byla týmová, aby se k sobě 

hodily což je někdy těžké, někdo se nesnese s nikým. Mám problém, učitelka s 30 letou praxí, 

stereotypní, unavená, svoji práci si udělá v zajetých kolejích, je těžké k ní někoho vybrat. 
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Druhá učitelka je nápaditá má „drajf“ . Je jí 50, jsou tedy od sebe věkově asi dva roky. Obě 

si práci udělají, jsou rozdílné, ne však konfliktní.

7. Považujete Vámi stanovená kritéria pro výběr učitelky do spolupracující dvojice 

učitelek za vyhovující?

Myslím si, že ano, snažím se ke každé dát dobrou učitelku. Dobrá učitelka je pro mne 

nekonfliktní, prvotřídní vztah k dětem, někdy bych vzala i nekvalifikovanou, pokud z ní čiší 

vztah k dětem. Vztah k dětem je přátelský, ochota – neumím ho popsat, ale vidím ho.

C. Spolupráce při výběru PP

8. Spolupracujete s dalšími osobami při výběru nového pedagogického pracovníka?

Se zástupkyní a někdy i s učitelkou, když mají pracovat spolu ve třídě, ale ne vždycky. 

Třeba pro Věru by nikdo nebyl dobrý, nebo by si vybrala k sobě rovnou, ale já chci nadanější. 

Pokud si myslím, že by nemělo přizvání smysl vyberu si sama. Tento postup se osvědčil.

9. Spolupracujete při výběru učitelky do spolupracující dvojice učitelek ve třídě 

s druhou učitelkou?

Ano, podle předchozí odpovědi.

10. Považujete spolupráci se stávající učitelkou při výběru učitelky do spolupracující 

dvojice za důležitou?

Jak kdy, podle odpovědi na otázku č. 8. (otázky má před sebou).

11. Domníváte se, že učitelky znají Vámi stanovená kritéria pro výběr učitelky do 

spolupracující dvojice ve třídě?

Většinou ano.

D. Aktuální trendy při výběru PP

12. Opírala jste se při tvorbě svých kritérií výběru pedagogického pracovníka o 

odborné prameny?

Ano, hlavně ale vycházím z praxe

13. V současnosti se pro výběr pracovníků používá i přístup založený na 

kompetencích. Domníváte se, že je pro Vaše potřeby využitelný i kompetenční model 

pedagogického pracovníka v mateřské škole?
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Myslím si, že ano.

Děkuji za odpovědi.
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Příloha č. 6  Rozhovor s ředitelkou: B2

A. Zjištění dosavadního stavu výběru PP

1. Jako ředitelka mateřské školy máte svou představu o personální strategii školy. 

Můžete ji ve stručnosti popsat?

Snažím se o naplnění vícegeneračního modelu zaměstnanců s rovnoměrným 

zastoupením vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných. Zaměstnanec je ochoten se průběžně 

dále vzdělávat, je empatický vůči potřebám školy a jejich zaměstnanců, disponuje vysokou 

mírou profesionality ve vztahu k cílovému zákazníkovi školy (zejména dítě a jeho rodič). 

Vždy se snažím o vytvoření věkově heterogenní dvojice, aby byl zajištěn mentoring. Vedoucí 

pracovníky vybírám po 5 letech pedagogické činnosti v mnou řízené škole.

2. Jakým způsobem získáváte schopné a motivované pedagogické pracovníky 

k výkonu sjednané práce?

A. Může to být čerstvý absolvent musí u nás být na průběžné praxi jeden rok a 

následně souvislé praxi, pokud se jeví vhodný do kolektivu a odborně způsobilý oslovuji jej, a 

přijímám do prvního pracovního poměru na dobu určitou, na dva roky. Pak následuje 

pracovní smlouva na tři roky a následuje pracovní smlouva na dobu neurčitou, pokud se 

osvědčí. 

B. Učitelka s praxí – na základě referencí minimálně jednoho předchozího 

zaměstnavatele a dobrozdání dvou kolegyň – učitelek. To se souhlasem uchazeče. První 

pracovní poměr je na tři roky, pak doba neurčitá. Jedná se většinou o učitelky, které si 

obvykle doplnily vzdělání studiem speciální pedagogiky na vysoké škole.

3. Popište, jakým způsobem probíhal v posledních dvou případech výběr 

nejvhodnějšího uchazeče pro uvolněné pracovní místo učitelky ve Vaší škole.

První výběr – absolvent viz bod 2A, druhý výběr bod 2 B.

B. Význam kritérií výběru PP

4. Stanovujete si kritéria při výběru nového pedagogického pracovníka sama?

Ano

5. Považujete stanovení kritérií pro výběr pedagogického pracovníka za důležité?

Považuji je za velmi důležitá v případě, že je více uchazečů.

6. Jaká kritéria výběru používáte při výběru učitelky do spolupracující dvojice?
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Kvalifikace a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., podle toho, jaké místo chci 

obsadit (podle toho volím)

Mám vlastní kritéria, ta se však liší podle požadavků konkrétního obsazovaného místa 

například zaměření na hudbu, VV, pohybové činnosti, německý jazyk (důležité kritérium 

vzhledem k zaměření školy). K absolventce hledám učitelku s praxí, k učitelce s praxí vždy 

hledám začínající učitelku (vychází ze strategie školy).

7. Považujete Vámi stanovená kritéria pro výběr učitelky do spolupracující dvojice 

učitelek za vyhovující?

V tuto chvíli mi vyhovují, opakovaně se osvědčila, proto lepší nehledám.

C. Spolupráce při výběru PP

8. Spolupracujete s dalšími osobami při výběru nového pedagogického pracovníka?

a) výběr absolventky na pozici učitelky – spolupracuji se zástupkyní a uvádějící 

učitelkou pedagogické praxe, která uchazeče hodnotí a rok s ním následně spolupracuje.

b) učitelka s praxí

spolupracuji se zástupkyní

9. Spolupracujete při výběru učitelky do spolupracující dvojice učitelek ve třídě 

s druhou učitelkou?

Ano, v přípravné fázi výběru a v závěrečné fázi výběru. V přípravné fázi výběru abych 

věděla koho by k sobě ráda učitelka měla, seznámím ji ale se svou profesionální strategií. 

Vysvětlím, že za vedení absolventa bude i finančně odměněna. K samostatnému výběru 

učitelku nezvu. S učitelkou konzultuji svůj výběr nejvhodnějšího uchazeče.

10. Považujete spolupráci se stávající učitelkou při výběru učitelky do spolupracující 

dvojice za důležitou?

Považuji za velmi důležitou.

11. Domníváte se, že učitelky znají Vámi stanovená kritéria pro výběr učitelky do 

spolupracující dvojice ve třídě?
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Ano, měly by znát, kritéria výběru sděluji na pedagogických radách, pokud je potřeba 

přijmout nového zaměstnance. Vysvětluji svůj záměr a kompetence požadovaného pracovníka 

na pedagogické radě.

D. Aktuální trendy při výběru PP

12. Opírala jste se při tvorbě svých kritérií výběru pedagogického pracovníka o 

odborné prameny?

Ano. Jak úspěšně řídit MŠ), autorka Zora Syslová. Publikace z vydavatelství Wolters 

Kluwer.

13. V současnosti se pro výběr pracovníků používá i přístup založený na 

kompetencích. Domníváte se, že je pro Vaše potřeby využitelný i kompetenční model 

pedagogického pracovníka v mateřské škole?

Pojem kompetenční model neznám, domnívám se, že jde o současnou kategorii 

z oblasti vědecké analýzy personalistiky a řízení školy. Myslím si ale, že má kritéria by 

odborník do svého kompetenčního modelu jistě zařadil.

Děkuji za odpovědi.


