
 
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Rok 2015 Monika Fišnarová 



 
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra Školského managementu 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Prevence rizika v oblasti výběru pedagogických pracovníků v MŠ 

Management of risks during recruitment and selection of teaching staff 

in preschools 

Monika Fišnarová 

Vedoucí práce:  Mgr. Irena Trojanová, Ph.D 

Studijní program:  Specializace v pedagogice 

Studijní obor:  Management vzdělávání 

Rok 2015 

 



 
 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Prevence rizika v oblasti výběru 

pedagogických pracovníků v MŠ vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za 

použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Praha, 10. 4. 2015 

........................................................ 

                 podpis 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování Mgr. Ireně Trojanové, Ph.D. za nasměrování, cenné 

rady, trpělivost, vstřícnost a pomoc při získání potřebných informací a podkladů při vedení mé 

práce. 

 

  .......................................................... 

podpis 



 
 

ABSTRAKT: 

 

Při práci s lidmi je nejrizikovějším faktorem právě člověk sám. Zvláště v předškolním 

vzdělávání, kde pedagogický pracovník je vzorem pro nastupující generaci, je třeba pečlivě 

vybrat právě takové osobnosti, které tím vzorem skutečně být mohou. Nemají být ovšem 

pouze vzorem, ale také kolegou a týmovým hráčem. Osobnost takového pedagoga musí 

splňovat kvalifikační, osobnostní i další předpoklady. Proto je jejich oslovování, výběr i 

následná adaptace jednou z nejdůležitějších a nejtěžších personálních činností. Tato 

činnost spadá do kompetence vedoucích pracovníků, manažerů či personalistů a jejich 

odpovědnost je v tomto směru značná. A tak je velmi důležité umět identifikovat, 

vyhodnocovat a eliminovat možná rizika v průběhu celého přijímacího řízení. Dokázat 

předcházet těmto rizikům je důležité nejen pro vedoucí pracovníky ve školství. Cílem této 

práce je stanovit konkrétní preventivní opatření, která vychází z identifikace a vyhodnocení 

možných rizik při výběru pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání s ohledem 

na jejich budoucí začlenění do pracovního procesu. Jsou zde zakomponovány způsoby, 

postupy a zkušenosti vedoucích pracovníků v předškolním vzdělávání, ze kterých vychází 

následná doporučení pro úspěšný výběr kvalitního platného člena pracovního kolektivu. 
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pracovníků, pedagogický pracovník, osobnost učitelky MŠ, předškolní vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

Human factor creates the greatest risk when working with people. Above all, to give a 

good example for future generations, it is necessary to select preschool teachers carefully. 

However, the role teachers play is not only to present a good example for children but to be 

also a colleague and team worker. Pre-school teachers are required to possess professional 

and personality competences. Therefore the process of recruitment and selection of 

teaching staff (followed by their adaptation in preschools) is one of the most important and 

difficult things in personnel management. Key staff, mangers and personnel officers are in 

charge of this process. It is highly important to be able to identify, evaluate and eliminate 

possible risks in the course of all recruitment process. To eliminate such risks is 

fundamental not only for key staff in education system. The aim of the paper is to define 

particular measures of prevention arising form identification and evaluation of possible 

risks during recruitment and selection of teaching staff school education, taking into 

account their future incorporation into the process of education.  This papers reviews ways, 

procedures and experience of key staff in pre-schools creating background for successful 

recruitment and selection of useful team members. 
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Úvod 

 

Tématem mé diplomové práce je prevence rizika v oblasti výběru pedagogických 

pracovníků v MŠ. Toto téma jsem si zvolila, protože se domnívám, že bylo, je a bude vždy 

zásadní otázkou v životě každé organizace. Při práci s lidmi je totiž nejrizikovějším 

faktorem právě člověk sám. Vytvoření dobře fungujícího týmu je proces náročný a složitý, 

který vyžaduje kvalitní odborné, osobnostní i psychické předpoklady ze strany vedoucích 

pracovníků odpovědných za výběr pedagogického personálu.  

Cílem mé práce je stanovit konkrétní preventivní opatření, která vychází z identifikace a 

vyhodnocení možných rizik při výběru pedagogických pracovníků v předškolním 

vzdělávání s ohledem na jejich budoucí začlenění do pracovního procesu. Prostřednictvím 

zkušeností vedoucích pracovníků v této oblasti vzdělávání se nabízí pohled na danou 

problematiku přímo z praxe. Sdílením těchto zkušeností se naskýtá jedinečná možnost 

poučit se z chyb jiných a vyvarovat se rizik, kterým se vyvarovat lze. Je potřeba oslovit 

vhodné uchazeče a porozumět signálům, které vysílají, jejich vhodnému uchopení, správné 

interpretaci a jejich zpracování pro zdárné přijímací řízení. Není snadné zjistit, co se 

v člověku děje, natož jaký skutečně je. Musíte srovnávat to, co vidíte, slyšíte a vnímáte a 

vyvozovat z toho pravděpodobné závěry. A právě v těchto závěrech mohou pomoci 

doporučení získaná z praktických zkušeností vedoucích pedagogických pracovníků 

v předškolním vzdělávání. Zabývám se zde identifikací a popisem těchto rizik spolu s 

následnými doporučeními jejich prevence. Popisuji projevy signalizující jednotlivá rizika i 

s jejich mírou. Z mé práce vyplývají odpovědi na otázky, nad kterými se zamýšlí většina 

vedoucích pracovníků při přijímacích řízeních, a to nejen v oblasti školství. A je to právě 

první stupeň naší výchovně vzdělávací soustavy, kde je třeba volit velmi obezřetně, neboť 

zde je položen, odhalen a rozvíjen potenciál křehké dětské osobnosti. Špatná volba 

pedagogického pracovníka právě v této oblasti se může různými formami promítat až do 

dospělosti každého jedince s pravděpodobným přechodem i na další generace. 

V teoretické části se zabývám oblastí personalistiky, do které spadá personální 

management, práce personalistů. Jejich obrovská odpovědnost v této oblasti, na které 

závisí fungování organizace, je zřejmá. Každá odpovědnost také úzce souvisí s rizikem. 

Riziko je zde popsáno i s možnými způsoby jeho prevence. Nejširší prostor je pak věnován 
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výběru pedagogických pracovníků včetně činností nezbytných v této oblasti. Nelze se 

zaměřit pouze na výběr pedagogických pracovníků bez vnímání všech souvislostí jako 

dobře fungujícího celku. K těmto souvislostem patří i specifika určující předškolní 

vzdělávání stejně jako požadavky kladené na osobnost učitelky mateřské školy. Je třeba 

vědět, koho potřebujeme, kam ho potřebujeme a proč. Požadavky kladené na učitelku 

mateřské školy jsou rozdílné od požadavků kladených na pedagogické pracovníky v jiných 

typech a stupních naší výchovně vzdělávací soustavy. 

Ve výzkumné části mé práce hledám odpovědi na tyto otázky: Jaká jsou rizika v oblasti 

výběru pedagogických pracovníků? Jaká jsou konkrétní preventivní opatření v této oblasti? 

Tyto výzkumné otázky vychází z cíle mé práce, kterým je stanovit konkrétní preventivní 

opatření, která vychází z identifikace a vyhodnocení možných rizik při výběru 

pedagogických pracovníků v MŠ s ohledem na jejich budoucí začlenění do pracovního 

procesu. V rámci kvantitativního výzkumu byl zvolen kvantitativní dotazník pro získání 

potřebného množství vypovídajících informací a interview jako metoda kvantitativních 

rozhovorů pro dokreslení a upřesnění informací, které vyplynuly z dotazníkového šetření. 

Z těchto metod vzešla doporučení pro úspěšný výběr nových pedagogických pracovníků. 

Toto téma i s jeho cíli je nedílnou součástí personalistiky a splňuje tak požadavky kladené 

na management vzdělávání. Týká se ředitelů a vedoucích pracovníků na poli předškolního 

vzdělávání, jakožto i dalších lidí s danými kompetencemi a odpovědností z této pozice 

vyplývající ve všech organizacích založených na lidském potenciálu. Tato problematika je 

zkoumána komplexně v zařízeních nabízejících předškolní vzdělávání v Pardubickém 

kraji, který patří k větším krajům v ČR. 
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1. Personalistika a její rizika 

 

Výběr nových pedagogických pracovníků patří se všemi činnostmi a riziky s ním 

souvisejícími do oblasti personalistiky, do které se také řadí personální management, práce 

personalistů i jejich obrovská odpovědnost na tomto poli. Každá odpovědnost jde ruku 

v ruce s rizikem a riziko je o to větší, jedná-li se právě o lidský faktor. Tento faktor nelze 

v žádném případě naprogramovat a jeho chování i jednání lze pouze předpokládat podle 

určitých indicií. Proto je třeba zaměřit se na související rizika, s možností jejich prevence. 

 

1.1. Personalistika 

 

J. A. Baťa: „Nezapomeňte, že nepřijímáme ředitele, ale také ani proletáře, nýbrž že 

dělnická profese je v našem závodě čekatelským místem pro průpravu k nejvyšší 

zodpovědnosti.“ 

Obrázek číslo 1: Kopie z publikace, která sloužila jako manuál pro práci personalisty s 

komentářem: “Osobní oddělení je zřízeno za tím účelem, aby byl život účelně sehrán s prací…“ 
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Baťa, a.s. byla v oblasti řízení lidských zdrojů stejně jako i v mnoha dalších oblastech 

průkopnická, progresivní, a v mnoha ohledech nadčasovou organizací, která se v mnoha 

ohledech dostala dál, než dnešní HR management v některých současných organizacích. I 

když některé z prvků tehdejší personální práce v dnešní době působí poněkud zvláštně, 

musíme se v úžasu obdivovat jejich propracovaností a efektivitou, se kterou personalistika 

u nás fungovala před více jak 70 lety. Práce v oblasti lidských zdrojů v Baťových závodech 

se jevila jako velmi pokroková. Některé z dalších tehdejších koncernů odsouvaly při 

výběru nových zaměstnanců psychology na vedlejší kolej a personalistika u nich byla často 

v podstatě pouze jako formální správa administrativně-právních záležitostí. Baťa ale 

věnoval právě lidským zdrojům velkou pozornost. Určitě není nezajímavé, že koncem 

třicátých let mohl být personálním ředitelem kovář, vedoucím osobního oddělení 

elektrikář, který mohl mít i na starost uvádět psychotechniku do praxe. (Gruber, 

Kyrianová, z článku: Na návštěvě u Bati aneb počátky AC v Čechách (a mnohého 

dalšího)) 

Představíme-li si organizaci jako imaginárního koně podle J. Koubka. Každá z jeho čtyř 

nohou je jedním ze zdrojů nezbytných pro fungování organizace. Vykračuje vždy 

nejsilnější a nejdůležitější přední nohou v podobě lidských zdrojů, skoro současně 

vykračuje zadní v podobě informačních zdrojů a teprve potom přijdou na řadu obě další 

v podobě materiálních a finančních zdrojů. První dvě nohy tak udávají směr i tempo a také 

rozhodují o využití materiálních a finančních zdrojů. Sedlem tohoto koně jsou cíle 

organizace, uzdou pak způsob řízení na jeho cestě ke splnění těchto cílů. Třmeny, ostruhy 

i bičík lze vnímat jako způsob povzbuzování a vedení, aby cíle bylo dosaženo v co 

nejkratším časovém horizontu a co nejefektivněji. (Koubek, 2001, s. 13,14) 

 

Personalistika jako vědní obor je velmi mladá. Její vývoj se datuje zhruba od šedesátých let 

minulého století. 

Dělí rozvoj personální práce historicky na tři po sobě jdoucí kroky: 

- První krok 

administrativní fáze personální práce (konec šedesátých let, práce je zaměřena pouze na 

smlouvy a pracovní podmínky, sociální a zdravotní zabezpečení) 

 



12 

 

- Druhý krok 

fáze uznání a strukturalizace (pokračuje v sedmdesátých a osmdesátých letech, stává se 

spojovacím článkem mezi vedením podniku (školy) a zaměstnanci, tzn. propojení strategie 

podniku (školy) s rozvojem personálu 

- Třetí krok 

fáze integrace (osmdesátá a devadesátá léta, řízení lidských zdrojů se zařazuje do 

manažerských postupů a snaží se hlavně o rozvoj schopností zaměstnanců a utváření jejich 

pozitivních postojů vůči podniku (škole) a jejich práci. (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001, s. 

16, 17) 

„Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, 

co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, 

využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho 

pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, 

spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž 

jeho osobního uspokojení z vykonané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.“ 

(Koubek, 2001, s. 14)  

Personalistika jako obor se zabývá prací s lidmi, jejich získáváním i motivací. Dalo by se 

říci, že je velmi blízká managementu. Jedním z hlavních úkolů personalistiky je i výběr 

pracovníků. Na lidi se nahlíží jako na prioritní zdroj práce a úspěchu organizace. Pokud 

jsou ti správní lidé umístěni na tom správném místě, lze očekávat kvalitní pracovní výkon i 

celkový strategických cílů školy. „Rozhodování o lidech je tím nejdůležitějším. Každý si 

myslí, že společnost má lepší lidi, ale to jsou plané řeči. Jediná věc, kterou můžete udělat, 

je umístit lidi na to správné místo – a pak vám odvedou pořádnou práci.“ (Alfred Pritchard 

Sloan) 

Personalistika prostřednictvím personalistů má ve školství za úkol zajistit dostatečné 

množství kvalitních a motivovaných pracovníků. Jedná se o pedagogické i nepedagogické 

pracovníky, s jejichž pomocí školy a školská zařízení plní své cíle. 

„Škola potřebuje dostatek schopných a motivovaných zaměstnanců, neboť schopnosti a 

motivace zaměstnanců (způsobilost a ochota vykonávat sjednanou práci) určují výkon 

zaměstnanců (výsledek práce a chování), který určuje výkon školy (výsledek fungování a 

hospodaření).“ (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012, s. 15) 
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Ředitel školy, školského zařízení si musí uvědomit, zda schopnosti či motivace či pracovní 

podmínky mohou pozitivně ovlivňovat výkony pracovníků a zaměřit se na jejich stimulaci. 

Nejdůležitějšími jsou pracovní podmínky, které zahrnují pracovní prostředí a technickou 

vybavenost, pracovní dobu i sociální podmínky. Dále pak vhodné stimulování pracovníků 

na základě znalosti jejich potřeb směřuje k jejich vhodné vnitřní motivaci. Nesnadné je 

ovšem ovlivňovat schopnosti i chování pracovníků. Zaměřit se lze na odborné schopnosti, 

jejich rozvíjení a prohlubování. (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012, s. 17) 

 

Personální práce v pojetí řízení lidských zdrojů se podle Martina Šikýře vyznačuje: 

- Uplatňováním strategického přístupu – v souladu se strategií organizace a 

umožňuje dosažení strategických cílů 

- Respektování vnějších podmínek – respektovat politické, ekonomické, sociální, 

technické, demografické a další podmínky života lidí a zároveň i činnosti organizace 

- Zapojování liniových manažerů – personální práce není jen prací personalistů, ale i 

každodenní prací manažerů. Personální činností se vlastně zabývá každý, kdo vede 

jiné lidi. (Šikýř, 2014, s. 34) 

Techniky:  

- Předvýběr (na základě zaslaných personálních dokumentů) 

- Pohovor 

- Testy 

- Reference (doporučení uchazeče z dalších zdrojů) 

K dalším úkolům personalistiky patří hodnocení, motivace pracovníků a analýza jejich výkonu 

(v systému hodnocení 3 kategorie – výkon, odměna a motivace). (Šikýř, 2014, s. 102) 

 

1.2. Personální management a personalisté 

 

Náplní práce personálního managementu je: 

- Vytváření a analýza pracovních míst 
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Nutná specifikace a popis pracovního místa tj. pracovní funkce, začlenění v organizaci, 

úkoly typické pro pracovní místo, místo výkonu, možnost zácviku a v neposlední řadě 

platové a pracovní podmínky. 

- Plánování lidských zdrojů 

Plánování lidských zdrojů stanovuje potřebu lidských zdrojů, které organizace musí získat 

k dosažení svých cílů. Při personálním plánování je potřeba znát a respektovat strategii 

organizace. Důležitou otázkou se stává, kolik lidských zdrojů bude organizace potřebovat a 

jaké kvality a co by daní lidé měli umět. 

- Obsazování volných pracovních míst 

Na plánování lidských zdrojů logicky navazuje identifikace potřeby obsadit volné pracovní 

místo. Identifikace vnitřních a vnějších zdrojů. Stanovení metod a kritérií oslovování a 

výběru pedagogických pracovníků. Rozhodování o přijetí či odmítnutí konkrétního 

uchazeče. Jednání o pracovněprávních podmínkách a adaptaci nového zaměstnance.  

- Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 

Hlavním cílem je definovat roli zaměstnance v organizaci, uzavírat dohodu o pracovním 

výkonu, řídit ho, rozvíjet zaměstnance, hodnotit je a výsledky jejich hodnocení realizovat 

v průběhu každodenních pracovních činností.  

- Odměňování zaměstnanců 

Odměňování je odvislé od odpovědnosti, složitosti a namáhavosti práce, od obtížnosti 

pracovních podmínek, od pracovního výkonu. Je stanoveno právními předpisy MŠMT. 

Pedagogičtí pracovníci jsou zařazováni do platových tříd podle katalogu prací. 

- Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Identifikace potřeb, plánování, realizace, vyhodnocování výsledků vzdělávání i rozvoj 

zaměstnanců. 

- Péče o zaměstnance 

Dosahování pozitivních hodnot a požadovaného výkonu pomocí motivace, ovlivňování 

schopností zaměstnanců, výsledků jejich práce a chování 

- Využívání personálního informačního systému 
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Zpracovávání potřebných personálních údajů. Zavádění a využívání personálního 

informačního systému. (Šikýř, 2014, s. 24, 25) 

 

Náplní a pracovními činnostmi personalisty je zajištění personální politiky organizace, 

analýza pracovních míst, stanovení kvalifikačních předpokladů, nábor a příprava 

konkurzních řízení, personální evidence, zajišťování vzdělávání pracovníků, motivace a 

hodnocení zaměstnanců, vyřizování jejich požadavků, spolupráce s úřady práce, se správou 

důchodového zabezpečení apod. 

 

Běžná pracovní náplň personalistů zahrnuje 3 hlavní okruhy: 

- Personální administrativa – personální údaje, osobní spis, povinnosti vůči státu, 

informace pro potřeby organizace, nároky zaměstnance, pracovní 

smlouva/pracovněprávní vztahy 

- Platy a mzdy – právní úprava odměňování pracovníků – mzda, plat a odměny 

z dohod, evidence a systematizace mezd, fond pracovní doby (pracovní doba, 

překážky v práci, pracovní neschopnost), odměňování pracovníků, motivační 

složky, mzdové účetnictví, zpracování mezd, evidence odpracované doby, 

zúčtování a výplata mezd  

- Personalistika – řízení lidských zdrojů – (organizační struktura a její prvky, 

systematizace a popis pracovních míst, vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace, 

evidence zaměstnanců, sociální programy a benefity, personální plánování 

(strategie lidských zdrojů)). (Koubek, 2001, s. 16-31) 

 

Strategie lidských zdrojů (personální plánování) 

 plánování osobního rozvoje pracovníků 

 plánování kariéry pracovníků 

 plánování vzdělávání pracovníků 

 plánování penzionování a propouštění pracovníků 

 řízení pracovní doby, pracovního režimu a docházky pracovníků 

 péče o pracovníky a pracovní benefity 
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 bezpečnost práce a ochrana zdraví 

 propouštění a penzionování pracovníků (Koubek, 2001, s. 16-31) 

 

Metody používané v řízení lidských zdrojů: 

- Plánování - plánování je jednou z hlavních funkcí managementu 

- Hodnocení - hodnocení v procesu může mít různé úrovně, od hodnocení 

jednotlivého úkonu, až po hodnocení celé řady např. za delší časovou osu 

- Vzdělávání - je forma získávání znalostí, dovedností i zkušeností atd. 

- Plánování nákladů - rozvržení finančních nákladů pro nastávající období 

- Řízení lidských zdrojů - každý vedoucí pracovník by měl využít služeb útvarů 

personalistiky 

- Metody náboru - jsou uvedeny v kapitole o oslovování uchazečů 

- Metody vedení lidí - jejich hlavním úkolem je dokázat, aby lidé pracovali 

efektivněji a rádi (Koubek, 2001, s. 16-31) 

 

Techniky používané v řízení lidských zdrojů: 

- Asistování - je metoda vzdělávání na pracovišti, kdy se pracovník připravuje na 

novou vyšší pracovní pozici 

- Instruktáž - instruktáží lze nazvat zasvěcení do nové pracovní pozice 

- Koučování - koučováním lze odhalit obrovské možnosti každého jedince jak 

snadněji dojít k cíli 

- Konzultování - doplněk samostudia, metoda vzdělávání na pracovišti 

- vedení a komunikování 

- řízení podle kompetencí - řízení podle skutečných způsobilostí pracovníků, 

základem je kompetenční model 

- mentorování- neformální způsob vzdělávání 

- metody vzdělávání na pracovišti - všechny metody vzdělávání, které se uskutečňují 

během pracovního procesu přímo na pracovišti 

- paralelní týmy - metoda řešení problémů v organizaci 

- pověření úkolem - forma vzdělávání, kdy je pracovník pověřen konkrétním úkolem 

- pracovní porady - setkání pracovníků za účelem komunikace 
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- rotace práce - další metoda ve vzdělávání formou úkolů práce na různých pracovištích 

- metoda stínování – jedná se o následování přiděleného mentora při běžných činnostech a 

pochycení maxima z jeho fungování v daném prostředí a podle zvyklostí (Šikýř, 20014, 

s. 127, 128) (personalistika a řízení lidských zdrojů, managementmania.com) 

„Podstatou úspěšného řízení školy je dosažení souladu mezi strategií, organizační 

strukturou a systémem personálních činností.“ (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012, s. 18) 

 

1.3. Riziko 

 

Riziko představuje hrozbu, eventuální nebezpečí, možnost poškození, či neúspěchu. Riziko 

také představuje nejistý výsledek, který může být rozdílný od výsledku očekávaného. 

Předcházet rizikům lze vhodným řízením a preventivními opatřeními. Předpokladem je 

realizace takových opatření, která by snižovala riziko na přijatelnou úroveň, eventuálně by 

ho odstranila úplně. K tomu je třeba rizika znát a porozumět jejich příčinám a na základě 

těchto skutečností učinit příslušná opatření. 

Existují i tzv. technické definice jak lze riziko chápat, a to podle Milíka Tichého je: 

 nejistota vztahující se k újmě 

 nejistota vznikající v souvislosti s možným výskytem událostí 

 nebezpečí psychické, fyzické nebo ekonomické újmy 

 nebezpečí, po jehož realizaci dochází k újmě 

 nebezpečí vzniku nějaké újmy 

 nebezpečí zvyšující četnost a závažnost ztrát 

 zdroj takového nebezpečí (přírodní jevy, lidé nebo zvířata a činnosti) 

 hmotný statek vystavený újmě 

 osoba vystavená újmě 

 pojištěná osoba, popř. pojištěný hmotný statek, na který se vztahuje pojistná 

smlouva 

 pravděpodobnost vzniku příslušné újmy 

 kombinace pravděpodobnosti a škody 
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 pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli, popř. příjemci rizika realizací 

scénáře nebezpečí, vyjádřená v peněžních nebo jiných jednotkách 

 pravděpodobnost, že se skutečná hodnota ztrát odchýlí od očekávaných hodnot 

 kumulativní účinek pravděpodobnosti nejisté události, která může pozitivně nebo 

negativně ovlivnit cíle projektu 

 volatilita finanční veličiny (hodnoty portfolia, zisku apod.) okolo očekávané 

hodnoty v důsledku změn různých okolností 

 odchylky od očekávaných ztrát 

 možnost zisku nebo ztráty při investování, popř. podnikání 

 možná nejistá událost nebo situace, která může mít záporný nebo kladný účinek na 

cíle projektu (Tichý, 2006, s. 16) 

 

Chceme-li úspěšně realizovat analýzu rizika, je třeba začít identifikací nebezpečí. 

Obecně rozlišujeme dva základní druhy nebezpečí: 

- vnitřní – vychází přímo z osoby či osob, které jsou mu přímo vystavené 

- vnější – nezávisí na osobách, které jsou mu bezprostředně vystavené  

Jev, který může být zdrojem nebezpečí, nazýváme rizikovým faktorem. Rizikový faktor 

však může být naopak i nepřítomnost nějakého jevu. Rizikový faktor je nazýván často 

nebezpečím. (Tichý, 2006, s. 133) 

 

Rozhodovací procesy a jejich rizika 

Pokud se zaměříme na rozhodovací procesy, můžeme tyto rozdělit na spontánní a systematické. 

Jak již z názvu vyplývá, spontánní rozhodování probíhá náhodně a bez přípravy a systematické 

je na základě předchozího scénáře či schématu. Jedním z rozhodovacích procesů je i výběr 

pedagogických pracovníků, respektive jeho výsledek. Proto pro něj platí stejná nebezpečí jako 

pro jakýkoli jiný rozhodovací proces. Mezi ně patří: 

- špatné nebo neúplné zadání rozhodovací úlohy 

- chybějící informace 

- nedůvěryhodné nebo lživé informace 

- špatné vysvětlení informací 
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- nestabilnost a neschopnost činit rozhodnutí u rozhodovatele 

- nejasný cíl projektu bez potřebné stability 

Dále je třeba se také podívat, jaká rizika s sebou může přinášet situace, kdy není vybrán 

nový pedagogický pracovník. Ať už se jedná o nezájem ze strany uchazečů či ze strany 

vedoucího pracovníka. (Tichý, 2006, s. 89-93) 

Na počátku osmdesátých let vydali američtí specialisté v rámci managementu koncepci 

kritických faktorů úspěšnosti – „7S“. Poradenská společnost McKinsey určila sedm 

stěžejních faktorů, kterým je třeba věnovat velkou pozornost při řízení organizace. Každý 

z nich je pojmenován anglickým termínem začínajícím písmenem S: 

- Strategy (strategie) 

- Structure (struktura organizace) 

- Systéms (systémy zahrnující i systémy řízení) 

- Staff (personál) 

- Skills (dovednosti, způsobilost) 

- Shared values (hodnoty, které jsou sdílené) 

- Style (styly řízení) 

 

Strategy, structure a systems jsou označovány jako „tvrdé faktory“. Staff, skills, shared 

values a style jsou označovány jako „měkké faktory“. Úspěch japonského managementu, 

který klade důraz právě na „měkké faktory“ řízení, ovlivnil i západní management a 

posouvá ho tímto směrem. Tyto faktory jdou ruku v ruce s lidskými zdroji i s lidským 

potenciálem celé organizace. (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005, s. 12) 

  

„Věnovat pozornost lidským zdrojům znamená nejen přijímat vhodné zaměstnance a 

udržovat si je ve firmě, ale také je získávat pro společnou věc, vytvářet příznivé podmínky 

pro jejich práci, vhodné pracovní uplatnění, odborný růst i osobní uspokojení, a budovat 

firmu jako lidskou pracovní komunitu, tj. společenství spolupracujících jedinců, usilujících 

o účinné a kultivované dosažení firemních cílů.“ (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005, s. 13) 
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1.4. Prevence rizika 

 

Obecně lze říci, že riziko je pravděpodobný výskyt nežádoucích skutečností s nežádoucími 

dopady a následky. Prevence neboli předcházení riziku, zahrnuje prostředky a způsoby pro 

eliminaci zdrojů rizik anebo výrazné omezení pravděpodobnosti vzniku rizika. V prvé řadě 

je třeba riziko identifikovat a vyhodnotit a následně zdroj rizika eliminovat. Pokud nelze 

riziko eliminovat, je třeba alespoň snížit jeho negativní dopad.  

Prevence znamená předcházení něčemu, ochrana před něčím. Prevence rizik zahrnuje 

opatření, kterými se dá minimalizovat riziko a aplikovat preventivní opatření na odstranění 

rizika. Pokud má být prevence účinná, musíme riziko znát a porozumět jeho příčinám. Je 

nutné tedy příčiny a zdroje rizik poznávat a odhalovat a následně stanovit příslušná 

opatření. Dá se říci, že metody prevence rizik v sobě spojují techniky a metody řízení tak, 

aby se předcházelo těm rizikům, kterým předcházet lze. Patří sem zejména metody 

zvyšující kvalitu: 

- plánování,  

- prognózování, 

- využívání nejlepších zkušeností 

 

K dalším metodám patří: 

- metoda Monte Carlo 

Mohou to být jakékoliv simulační metody, které jsou založené na využití posloupnosti 

náhodných nebo pseudonáhodných čísel. Tato metoda je velice flexibilní a lze ji použít i 

při řešení jiných úloh. 

- stromové diagramy 

Větvený graf, popisující vývoje událostí, uspořádání těchto diagramů může být objektivní, 

subjektivní a smíšené. Dále lze stromové diagramy rozdělit na analytické a syntetické 

diagramy. 

- expertní metody 
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Používají se v rozhodovacích procesech, kde narážíme na nejistoty. Podle cílů jejich použití je lze 

zařadit do dvou skupin, a to získání jednak verbálních a jednak numerických odhadů. 

Nejrozšířenější metodou je metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) kombinující obě 

skupiny a sama má dvě fáze, verbální a numerickou. Další z metod je metoda UMRA (Universal 

Matrix of Risk Analysis) , která podobně jako předcházející metoda kombinuje obě skupiny a má 

též dvě fáze, verbální a numerickou. Další metoda SWOT analýza je podrobněji popsána dále. 

- mapy nebezpečí a rizik – topografické, tabelární 

- riziková zpráva – použití ve sféře pojišťovnictví 

Nejběžněji používanou expertní metodou je SWOT analýza. SWOT analýza nán vlastně 

odhaluje vnitřní a vnější prostředí. Název této metody je odvozen od počátečních písmen 

anglických slov.: 

- Strengths = silné stránky, kde se pokládají otázky typu – Co umíme, v čem je naše 

síla, jaké máme přednosti? 

- Weaknesses = slabé stránky, kde se pokládají otázky typu – Co neumíme? Čemu 

bychom se měli vyhnout?  

- Opportunities = příležitosti, kde se pokládají otázky typu – Kde hledat nejlepší 

příležitosti? Jaké existují změny, které lze využít? Kam spěje vývoj v naší oblasti? 

- Threats = hrozby, kde se pokládají otázky typu – Jaké jsou před námi překážky? 

Jaké změny nás ohrožují? Jak se chová konkurence? (Tichý, 2006, s. 12, 25, 89, 93, 

125, 133, 163-196, 187) 

SWOT analýza by nám měla ukázat cestu, jakým způsobem snížit pravděpodobnost 

hrozby a zvýšit pravděpodobnost příležitostí. Jestliže riziko existuje, může být jak 

hrozbou, tak i příležitostí. Negativním jevům se dá nejlépe předcházet hlavně za 

pomoci osvědčených zkušeností či referenčních modelů. 

 

Základní kroky pro hodnocení rizika:  

- určení systému, kde se bude provádět hodnocení rizika 

- identifikace rizika 

- konkretizace rizika 

- hodnocení rizika 
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- kroky k eliminaci či úplnému odstranění rizika 

- pravidelné hodnocení rizika 

- konzultace odhaleného rizika se zaměstnanci 

(Tichý, 2006, s. 12, 25, 89, 93, 125, 133, 163-196, 187) 

 

2. Výběr pedagogických pracovníků 

 

Výběrem pracovníků na různé pozice v organizaci se zabývá mnoho autorů. Následně jsou 

uvedeny pohledy některých z nich právě na tuto oblast personální činnosti. 

„Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání shromážděných 

během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem bude pravděpodobně nejlépe 

vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného pracovního místa, ale přispěje i k vytváření 

zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině (týmu) i v organizaci, je schopen 

akceptovat hodnoty příslušné pracovní skupiny (týmu), útvaru a organizace a přispívat 

k vytváření žádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední řadě je dostatečně 

flexibilní a má rozvojový potenciál proto, aby se přizpůsobil předpokládaným změnám na 

pracovním místě, v pracovní skupině (týmu) i v organizaci.“ (Koubek, 2001, s. 156) 

„Výběr zaměstnanců představuje personální činnost navazující na získávání pracovníků. 

Cílem výběru je identifikovat a vybrat mezi uchazeči o práci takové, kteří budou nejen 

výkonní, ale rovněž budou pro zaměstnavatele pracovat po dobu, která se u nich očekává, 

a nebudou jednat nežádoucím způsobem, který snižuje produktivitu práce a kvalitu.“ 

(Dvořáková a kol., 2007, s. 138) 

„Výběr zaměstnanců je druhou etapou procesu obsazování volných pracovních míst. 

Navazuje na získávání zaměstnanců a účelem je rozhodnout, který z vhodných uchazečů o 

zaměstnání pravděpodobně nejlépe splňuje požadavky pro výkon práce na volném 

pracovním místě.“ (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012, s. 62)  

„Výběr zaměstnanců je součástí obsazování volných pracovních míst, provádí se pomocí 

zvolených kritérií a metod výběru zaměstnanců a umožňuje posoudit odbornou způsobilost 

i rozvojový potenciál uchazečů o zaměstnání a rozhodnout, který z uchazečů o zaměstnání 

pravděpodobně nejlépe splňuje požadavky pro výkon práce, odborný růst i funkční postup 

v organizaci.“ (Šikýř, 2014, s. 95, 96) 
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„Klíčovým úkolem výběru je porovnání kompetencí uchazeče s nároky práce a role na 

daném místě a posouzení jeho vhodnosti.“ (Kociánová, 2010, s. 96) 

Ze všech výše uvedených definic vyplývá, že výběr pracovníků je důležitou součástí 

personalistiky. Je chápán jako jedna z bloku na sebe navazujících činností. Nelze ji 

vytrhnout z kontextu a posuzovat či popisovat odděleně. Je možné se zaměřit i na význam 

sloves používaných právě v souvislosti s výběrem. Objevují se zde slovesa jako je 

rozpoznat, identifikovat, rozhodnout, posoudit a porovnat. Je zřejmé, že specifikují obsah 

výběru jako takovou a bez nich by vlastní výběr postrádal svůj účel a smysl. Koubek 

považuje za důležité zdůraznit související činnosti i požadavky na vybraného pracovníka a 

to nejen na jeho osobu, ale i v souvislosti s novým kolektivem a novou organizací. 

Dvořáková navíc zdůrazňuje význam práce zaměstnance zejména z hlediska její efektivity 

v dlouhodobějším časovém horizontu. Šikýř i s kolektivem se na výběr dívá jako na 

druhou a navazující etapu procesu obsazování volných pracovních míst, kterému předchází 

získávání zaměstnanců. V další, nejnovější publikaci vydané na toto téma, rozšiřuje 

definici výběru o potřebná kritéria a metody s ním související. Kociánová pak dává důraz 

na soulad potřebných kompetencí a náplně práce i týmových rolí. U všech autorů se 

objevuje potřeba najít shodu mezi vhodným kandidátem a požadavky organizace na 

obsazované pracovní místo.  

Výběr pedagogických pracovníků tedy nelze izolovat a oddělovat od činností s ním 

neslučitelně spojenými a tudíž ho ani nelze pojímat jako jednu samostatnou a nezávislou 

činnost. Mezi tyto činnosti patří plánování potřeby nového pedagogického pracovníka, 

popis pracovního místa, oslovování pedagogických pracovníků, jejich následný výběr a 

adaptace vybraného pedagogického pracovníka v nové pozici. Všechny tyto činnosti na 

sebe navazují, prolínají se, doplňují a jsou na sobě vzájemně závislé. Nelze přijmout 

nového pedagogického pracovníka bez zjištění jeho potřeby v organizaci, ani bez 

specifikace pracovního místa, kde je potřeba ho umístit. Vlastnímu výběru předchází též 

oslovování vhodných uchazečů, jinak by nebylo z koho vybírat. A v neposlední řadě je 

třeba si uvědomit, že výběrem vhodného kandidáta tento proces nekončí, protože je nutná 

jeho adaptace v nové pozici a v novém týmu. Teprve po této adaptaci se může s velkou 

mírou jistoty potvrdit, zda vybraný kandidát je vhodný, kvalitní a splňující požadavky na 

něj kladené. 
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Výběrem nových zaměstnanců se zabýval i Baťa, jako jeden z průkopníků personalistiky. Lze 

se u něj setkat s pestrým rejstříkem pomůcek právě pro výběr nových zaměstnanců a to jak 

reference, testování uchazečů, tak i psychotechnických posudků. V roce 1938 bývalo zvykem 

vybírat toho nejlepšího z dobrých uchazečů. Ti museli být zdraví po tělesné, rozumové i 

mravní stránce. K tomu bylo zapotřebí předložit lékařský posudek a vysvědčení. Absolvovat 

test inteligence a získat posudky ze škol i od důvěrníka. Jeho úkolem bylo potvrdit uchazečovy 

reference. Pokud se objevily pochybnosti o pravdivosti a kvalitě těchto referencí, byla najata i 

kancelář, jejíž pracovní náplní bylo získávat právě takovéto reference. Dá se říci, že se 

podobala dnešní detektivní kanceláři. Volba psychotechnických testů byla přímo závislá na 

profesi nového uchazeče. Nejdříve byly zvoleny testy všeobecné inteligence, následovaly testy 

úřednické, potom testy výkonnosti a přesnosti a v neposlední řadě zkouška hbitosti rukou. V 

druhé polovině třicátých let byly běžně používány formuláře, které hodnotily zaměstnance na 

jeho pracovišti, jeho vzdělání a schopnosti. Také karty s evidencí jeho kariéry i doklady o 

absolvovaných školeních. Toto vše se hodnotilo a přidělovaly se body, které se převáděly na 

škály. Tzv. posuzovací škály měly většinou číselnou, ale také slovní stupnici hodnocení. V 

Baťových závodech se běžně používaly i popisy práce a vnitrofiremní personalistická 

dokumentace. Citace z jedné z nich:„ … práce (recruitera) je svěřována nejnadanějším lidem, 

protože se zjistilo, že šetří závodu nesmírné plýtvání časem a materiálem, jakož i nedorozumění 

mezi zaměstnanci.“ I když zde byla důkladně a efektivně propracována práce s lidskými zdroji, 

je patrné, že tento systém měl z pohledu dnešní doby i své negativní stránky. Postrádalo se 

propracování a respekt v oblastech jako jsou lidská práva, akceptování soukromí a osobnosti, 

ochrana osobních údajů atd. (Gruber, Kyrianová, z článku: Na návštěvě u Bati aneb počátky 

AC v Čechách (a mnohého dalšího)) 

 

Personální psychologie 

Kořeny personální psychologie lze nalézt na přelomu devatenáctého a dvacátého století. 

V této době se začal projevovat intenzivnější zájem psychologů o identifikaci 

interindividuálních rozdílností jedinců (jejich vlastností a schopností), o jejich popisy a 

možná měření. Od druhé poloviny padesátých let dvacátého století byla tato část 

psychologické práce zabývající se personálním výběrem označována jako personální 

psychologie. Jako taková zkoumá všechny aspekty, které vyplývají z 
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rozdílných individualit jednotlivých osobností v souvislosti s pracovními činnostmi. 

Projevuje se zde úzký vztah k dalším oblastem psychologie, jako je: 

- pedagogická psychologie (učení) 

- psychologie osobnosti (schopnosti včetně jejich zjišťování) 

- psychometrika (zásady konstrukce, valorizace testů) 

- psychologie organizace (jedinec v rámci organizace) 

Náplní personální psychologie je: 

- výběr uchazečů 

- výcvik pracovníků 

- hodnocení pracovníků 

- ovlivňování výkonnosti pracovníků 

- pracovní morálka 

- pracovní spokojenost 

- personální poradenství 

- vztah vedoucí-pracovník z pohledu vedení pracovníků 

Od sedmdesátých let dvacátého století se získané poznatky v oblasti personální 

psychologie se formou personalistiky stále více začleňují do života organizace. (Štika, 

Rymeš, Riegel, Voskovec, 1996), (Kociánová, 2004, s. 71,72) 

 

2.1. Plánování potřeby nového pracovníka 

 

Strategie řízení lidských zdrojů se chápe jako praktické vyústění personální strategie 

organizace. Jedná se o konkrétní aktivitu a úsilí, které směřuje k dosahování cílů 

organizace. V této oblasti se musíme zabývat mimo jiné těmito otázkami: 

- Jaký druh a jaké množství pracovníků bude naše organizace potřebovat? 

- Jaká nabídka pracovníků v této oblasti se výhledově předpokládá v naší organizaci i 

mimo ní? 

- Jaké činnosti a jakým způsobem je třeba je vyvinout v rámci pokrytí aktuální i 

výhledové potřeby pracovníků v organizaci? 
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K neustálému zlepšování výkonů organizace je třeba, aby všichni její pracovníci byli nejen 

výkonní, ale aby se jejich výkon neustále zlepšoval. Je tedy třeba získávat a stabilizovat 

vysoce produktivní pracovníky a vytvářet pro ně stálá a srozumitelně specifikovaná 

pracovní místa. A dále je nezbytné je nejen adekvátně odměňovat za jejich výkon, ale i 

podporovat rozvoj jejich schopností a dovedností k dosahování požadovaných výkonů 

v rámci organizace. (Koubek, 2001, s. 24-30) 

 

2.2. Popis pracovního místa 

 

Vytváření pracovních míst a jejich analýza je jednou z hlavních personálních činností, na 

jejichž kvalitě závisí efektivita práce, spokojenost pracovníků s jejich vykonávanou prací i 

s úspěšným vykonáváním dalších personálních činností v rámci organizace. Pracovní místa 

v souvislosti s pracovní náplní s nimi související musí být vytvořena a analyzována 

předtím, než je třeba vykonávat další personální činnosti. 

Vytváření pracovních míst je personální činnost, která definuje a konkretizuje pracovní 

náplň jedince či skupiny (týmu) v rámci organizační struktury v zájmu zabezpečení 

efektivního uspokojování potřeb dané organizace stejně jako k uspokojování potřeb 

jednotlivých pracovníků zastávajících určitá pracovní místa. Analýza pracovního místa je 

obrazem práce na daném pracovním místě. Vytváří tím konkrétní představu o 

pedagogickém pracovníkovi, který by měl toto místo zastávat. V rámci této analýzy se 

jedná o činnosti, které musí zjišťovat, zaznamenávat, uchovávat i analyzovat informace 

týkající se úkolů, metod, odpovědnosti, podmínek i vazeb na jiná pracovní místa, která 

souvisí s vykonávanou prací i s okolnostmi s ní související. Tato analýza přináší v rámci 

možností objektivní obraz daného pracovního místa a zároveň je i rozhodujícím faktorem 

pro vytváření či změnu profilu pracovních míst, tedy jejich design či redesign. Vytváření 

pracovních míst s jejich analýzou je procesem personálních činností kdy teprve po 

vytvoření pracovního místa se provádí jeho analýza, do které spadá popis, specifikace 

pracovního místa s co nejefektivnějším výkonem dané práce. V úvahu se musí brát vývoj 

technologií, nabídka sortimentu, organizace pracovních činností atd. a jejich dopad na 

práci v určité pracovní pozici. Občas je třeba nově definovat pracovní náplň, povinnosti i 

odpovědnost spojenou s danou pracovní pozicí. Nově definované činnosti se následně opět 
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analyzují a dochází tak k opakování celého cyklu. Dříve, než začneme přiřazovat určité 

úkoly k určitým pracovním pozicím, je třeba se zamyslet nad těmito otázkami. 

- Co? Úkoly a činnosti, které je třeba splnit. 

- Kde? Které místo v dané organizaci je to pravé v rámci organizace. 

- Kdy? Časový horizont pro výkon dané činnosti určený během dne i v rámci celé 

organizace. 

- Proč? Prezentuje důvod pro vykonání dané činnosti v dané pracovní pozici 

v souvislosti s cíli a motivacemi pracovníka. 

- Jak? Zahrnuje způsoby, metody a postupy práce. 

- Kdo? Fyzické i psychické vlastnosti, schopnosti a dovednosti požadované od 

daného pracovníka. 

Proces, kdy se vytváří pracovní úkoly v souvislosti s pracovními místy lze pojmenovat 

jako přesné určení jednotlivých úkolů, které je třeba plnit, přesné určení způsobů provádění 

každého jednotlivého úkolu, přesné seskupení jednotlivých úkolů pro jednotlivé pracovní 

místo a přesné určení vztahů daného pracovního místa k dalším pracovním místům stejně 

tak jako vztahy mezi pracovníky daná místa zastávající. Přesné určení práce přináší určité 

výhody. Mezi ně řadíme fakt, že vykonávání stále stejných úkolů zvyšuje výkonnost a 

zběhlost pracovníka. Zvyšuje se také efektivnost využívání dovedností jednotlivých 

pracovníků, protože se využívají zejména ty nejlepší z nich. Popis pracovního místa tvoří 

podklad pro vytvoření požadavků, které toto pracovní místo vyžaduje, což se nazývá 

specifikací pracovního místa. (Koubek, 2001, s. 40-45) 

 

2.3. Oslovování pracovníků 

 

Oslovování, výběr i přijímání pedagogických pracovníků ve své podstatě obsahuje 

přípravu a zveřejnění informací o volných nebo uvolňujících se pracovních místech, 

přípravu dokumentace s pracovním místem související. Dále pak volba požadovaných 

dokumentů od uchazečů, shromáždění veškerých dostupných materiálů o uchazečích, 

jejich zkoumání a ověřování, následný předvýběr související s hodnocením a posouzením 

získaných dokumentů. Také sem spadá eventuální příprava testů, modelových situací i 

otázek pro výběrový pohovor. Následně pak rozhodnutí o výběru pedagogického 
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pracovníka na základě všech získaných informací. Vyjednávání se zvoleným uchazečem o 

pracovních podmínkách, zařazení do personální evidence, seznámení s pracovní náplní i 

pracovní dobou a jeho uvedení na pracoviště a seznámení s pracovním kolektivem atd. Při 

oslovování nových pracovníků je třeba, aby nabídka práce obsahovala minimálně tyto 

základní údaje. Mezi ně patří název pracovního místa, charakteristika požadované práce 

v souvislosti s charakterem organizace, místo, kde má být práce vykonávána, konkrétní 

požadavky na uchazeče včetně požadovaných dokumentů, pracovní podmínky a podmínky 

odměňování a způsob, jakým se má uchazeč o práci ucházet. Při oslovování nových 

pracovníků můžeme použít vnitřní nebo vnější zdroje.  Nabídka prostřednictvím vnitřních 

zdrojů obsahuje zveřejnění na místní nástěnce, intranetu organizace, eventuálně předání 

nabídky konkrétnímu pracovníkovi v organizaci. Nabídka prostřednictvím vnějších zdrojů 

obsahuje zveřejnění na internetu, v médiích, v personálních agenturách, na veletrhu prací, 

ve školách atd. (Šikýř, 2014, s. 100-105) 

Uveřejnění nabídky zaměstnání a její formulace je běžným a důležitým prostředkem 

navázání komunikace mezi uchazeči a jejich potencionálním zaměstnavatelem. Uveřejněná 

nabídka by měla obsahovat podle Martina Šikýře tyto základní údaje: 

 

a) Název práce (pracovního místa)  

Zde je třeba uvést charakter nabízené pracovní pozice.  

b) Charakteristika práce a organizace 

Slouží k poskytování, doplňování a rozšiřování potřebných informací o specifikách 

nabízené práce a o činnosti dané organizace. 

c) Místo výkonu práce 

Uvádí se v případě, není-li shodné se sídlem dané organizace. 

d) Požadavky na uchazeče 

Zahrnují požadavky nezbytné pro výkon požadované práce. Požadavky splňující 

potřeby zaměstnavatele i příslušné právní předpisy. Tyto požadavky nesmí být 

v jakémkoli ohledu diskriminační povahy. 

e) Podmínky výkonu práce 

Jedná se o podmínky potencionálního pracovněprávního vztahu, což jsou podmínky 

pracovní a podmínky odměňování. Jejich úkolem je oslovit a zaujmout co největší 

počet potřebných uchazečů. Tudíž je třeba, aby tyto podmínky byly srozumitelně 
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formulované, zakládající se na pravdivých informacích a vzbuzujících reálná 

očekávání. 

f) Dokumenty požadované od uchazečů 

Hlavním dokumentem je životopis uchazeče, který musí obsahovat důležité a 

pravdivé údaje týkající se dotyčného uchazeče. 

g) Pokyny pro uchazeče o zaměstnání (jak se o zaměstnání ucházet) 

Tyto pokyny obsahují kontaktní údaje potencionálního zaměstnavatele – telefonní 

kontakt, e-mail, adresu dané organizace a kontakt na kompetentní osobu pro 

přijímání pracovníků v dané organizaci. (Šikýř, 2014, s. 100, 101) 

 

2.4. Výběr pracovníků 

 

„Získat nejvhodnějšího zaměstnance na důležité pracovní pozice je snem všech vedoucích 

pracovníků. Získat dobré zaměstnání s výhodným platem a různými výhodami je zase snem 

všech, kdo o práci usilují.“(Články Jakuba Hučína-jakub.hucin.cz) 

Při výběru nových pracovníků je velice důležitý rozhodovací proces, který by měl mít určitá 

pravidla. Na začátku tohoto procesu je třeba si nejprve stanovit cíl, o kterém máme 

rozhodnout. Dále je třeba určit a specifikovat možné volby, časové a prostorové parametry. 

Následným krokem by mělo být shromáždění výchozích informací a určení nebezpečí a 

nejistoty. Na základě všech těchto kroků je nutné stanovit rozhodovací modely a kritéria 

rozhodování a konečně určit meze přijatelnosti. Výsledkem je provedení rozhodovací analýzy. 

A zakončením celého tohoto procesu je požadované rozhodnutí. (Tichý, 2006, s. 90-93) 

 

Kritéria výběru pracovníků 

V rámci úspěšného výběru pracovníků je třeba stanovit kritéria úspěšnosti, prediktory 

úspěšného výkonu. Tradiční modely specifikující požadavky na pracovníky: 

- Sedmibodový model (Rodger 1952) 

o Fyzické vlastnosti 

o Vědomosti a dovednosti 

o Všeobecná inteligence 
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o Zvláštní schopnosti 

o Zájmy 

o Dispozice 

o Okolnosti 

 

- Pětistupňový model (Munro-Frazeův model, 1954) 

o Vliv na ostatní 

o Získaná kvalifikace 

o Vrozené schopnosti 

o Motivace 

o Emocionální ustrojení  

V současné době nejvíce používán způsob založený na kompetencích a schopnostech. 

(Kociánová, 2010, s. 96) 

 

Metody při výběru pracovníků podle Šikýře (2014, s. 102): 

- Hodnocení dokumentů (životopis) 

- Výběrový pohovor 

- Testování uchazečů 

- Assessment center 

- Zkoumání referencí 

 

2.4.1. Hodnocení dokumentů (životopis…) 

 

Je to první krok k výběru vhodného uchazeče a je třeba ho porovnat s nezbytnými 

požadavky pro výkon požadované práce. Vedoucí pracovník se rozhodne, zda se tohoto 

úkolu zhostí sám nebo si přizve  spoluhodnotitele či deleguje kompetence v této oblasti 

jiné kompetentní osobě anebo celé hodnocení kompletně předá externí firmě. 
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Hodnocení životopisu obsahuje tyto informace: 

- Nejvyšší dosažené vzdělání 

- Obor dosaženého vzdělání 

- Místo a pracovní zařazení na předchozím pracovišti a délka praxe 

- Osvojené dovednosti a znalosti na předcházejících pracovištích 

Výsledkem tohoto hodnocení by mělo být rozdělení uchazečů na vhodné a nevhodné, čili 

splňující a nesplňující požadavky na dané pracovní místo a stanovené pro výkon 

požadované práce. Výsledný seznam vhodných uchazečů by měl obsahovat v ideálním 

případě 5-10 jmen. Takto zvolené uchazeče zveme k následnému výběru, nevhodné 

odmítneme zdvořilým děkovným dopisem. (Šikýř, 2014, s. 102, 103) 

 

2.4.2. Výběrový pohovor 

 

Jedná se o osobní setkání odpovědných a kompetentních představitelů organizace s vhodnými 

uchazeči. Nejčastěji se používá strukturovaný výběrový pohovor, což prezentuje předem 

připravené otázky a modelové odpovědi. Otázky se položí všem uchazečům bez výjimky a 

hodnotí se podle modelových odpovědí. V případě použití nestrukturovaného výběrového 

pohovoru se otázky předem nepřipravují, tvoří se v průběhu pohovoru dle aktuální situace a 

reakcí uchazečů. Výběrový pohovor a jeho smysl představuje ověření a posouzení způsobilosti, 

chování a motivaci uchazečů. Doplnění dalších konkrétních údajů o uchazečích. A v neposlední 

řadě informuje uchazeče o podmínkách práce. Také je důležité zjistit uchazečovu představu o 

těchto podmínkách. Dále by se měl vedoucí pracovník, který vede výběrový pohovor, zamyslet 

nad vhodným a klidným prostředím, nad časem nezbytným k získání všech potřebných 

informací, nad volbou otázek i nad přizváním dalšího spoluhodnotitele. Všechny tyto věci 

mohou ovlivnit vypovídající hodnotu výběrového pohovoru. 

 

Výběrový pohovor může být veden dvojím způsobem: 

- Strukturovaný pohovor – Jedná se o předem připravené a naplánované otázky i 

modelové odpovědi. Je připravené pořadí otázek i čas na jednotlivé otázky. Otázky 

postupně pokládáme všem uchazečům a jejich odpovědi jsou následně hodnoceny 
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na základě modelových odpovědí. Celý pohovor by neměl trvat déle než 90 minut, 

ne však méně než 30 minut.  

- Nestrukturovaný pohovor – Vede se bez přípravy a plánování, zahrnuje pouze 

rámcové vymezení cíle pohovoru. Otázky, jejich pořadí a čas pro ně určený je 

volen na základě aktuální situace, stavu uchazeče i dalších momentálních okolností. 

(Šikýř, 2014, s. 103. 104) 

 

2.4.3. Testování uchazečů 

 

V rámci výběru nových pedagogických pracovníků se nejčastěji jedná o testování pomocí 

tzv. ukázkové hodiny, kde má uchazeč možnost předvést své schopnosti a dovednosti 

přímo při práci s dětmi. Je třeba mít na zřetelu, uchazeč přichází do nového prostředí i do 

nového kolektivu a zohlednit momentální fyzický i psychický stav svůj i uchazeče. 

Nervozita, tréma či jakékoli jiné oslabení nezajišťují potřebnou objektivitu. 

 

Testování uchazečů je proces, při kterém se používají tři základní typy testů, a to:  

- testy inteligence,  

- testy osobnosti,  

- testy schopností. 

 

Z názvu jednotlivých testů je patrný cíl, který byl stanoven pro testování uchazečů. 

1) Test inteligence – prověřuje krátkodobou paměť, numerické, verbální i 

abstraktní myšlení. Tento test zjišťuje individuální rozdíly v intelektuálních 

schopnostech uchazečů. 

2) Test osobnosti – probíhá formou dotazníků a z odpovědí uchazečů by měla 

vyplynout dílčí i celková charakteristika uchazeče. 

3) Test schopností – jsou realizovány formou modelových situací a jejich úkolem je 

posoudit specifické znalosti a dovednosti uchazeče nutné pro požadovanou práci. 

Všechny tyto testy poskytují pouze doplňující údaje a měly by být vyhodnocovány 

zkušeným a kvalifikovaným psychologem. (Šikýř, 2014, s. 104, 105) 
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2.4.4. Assessment center 

 

Tato metoda je vychází z konkrétních výsledků práce, které důsledně zkoumá a posuzuje. 

Stejně tak vychází i chování uchazečů při řešení jednotlivých zadaných problémů. 

Assessment center jako komplexní zhodnocení pracovního výkonu i potencionálu 

uchazečů probíhá formou řešení modelových úkolů a případových studií. Většinou je 

realizován mimo dané pracoviště v časovém horizontu jednoho až dvou dní a skupina 

uchazečů je hodnocena interními i externími hodnotiteli. Tato metoda je používána 

v minimálním měřítku. (Šikýř, 2014, s. 105) 

Tento způsob při výběru nových pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání není 

většinou používán pro nejen svou nákladnost, ale i časovou náročnost a neznalost 

konkrétních poměrů a potřeb dané organizace. Externí pracovníci sice mohou posoudit 

pracovníka objektivně, ale nemohou určit specifika požadované role v týmu a v organizaci. 

 

2.4.5. Zkoumání referencí 

 

Referencemi se rozumí informace, postřehy a zkušenosti získané o daném uchazeči ze 

zdrojů jemu blízkým. Tím se rozumí od osob, které jsou kompetentní posoudit chování, 

jednání, schopnosti i dovednosti uchazeče. Popsat jeho charakter, temperament i záliby a 

podat o nich objektivní informace. Je třeba umět posoudit i důvěryhodnost zdroje.  

Reference poskytují nadřízení nebo spolupracovníci uchazeče. Dále pak učitelé či spolužáci ze 

školy. Též je mohou poskytovat společní známí a kamarádi. I reference získané od budoucích 

možných kolegů nejsou zanedbatelné. Zkoumání referencí je činnost, kterou lze realizovat 

pouze se souhlasem uchazeče. Jedná se o poskytnutí informací od osob, které uchazeče znají, 

ať ze školy nebo z bývalého zaměstnání. Touto formou by měla být zjištěna úroveň schopností, 

motivaci a výkonnosti při plnění zadaných úkolů na předcházejících pracovištích. Při 

rozhodování jsou kladeny otázky, jestli uchazeč má požadované schopnosti a motivaci 

k výkonu práce. Závěrečné rozhodování by mělo určit: 

- Zda uchazeč může požadovanou práci vykonávat (schopnosti). 

- Zda uchazeč chce vykonávat požadovanou práci (motivace). (Šikýř, 2014, s. 105, 106) 
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2.5. Adaptace nových pedagogických pracovníků 

 

Adaptace nových pedagogických pracovníků podléhá stejným zákonitostem jako adaptace 

člověka na nové prostředí obecně. 

Adaptací zaměstnanců rozumíme komplex formálních i neformálních činností včetně 

potřebných informací, odborného dohledu i sociálního začlenění nového pracovníka na 

nové pozici. 

- Formální adaptace – systematický proces probíhající podle adaptačního programu 

nejčastěji pod vedením zkušeného kolegy, kterým bývá manažer nebo určený 

pracovník. 

o Adaptační program 

 Informace – ústní nebo písemné 

 Odborné zapracování – v rámci pracoviště (instruktáž, asistence, 

pověřování úkoly atd.); mimo rámec pracoviště (semináře, 

demonstrace, případné studie, pracovní porady atd.) 

 Sociální začlenění 

- Neformální adaptace – proces probíhající spontánně v souvislosti se sociálním 

okolím a hlavně s novými kolegy. (Šikýř, 2012, s. 109), (Šikýř, Borovec, Lhotková, 

2012, s. 100-103) 

Adaptaci nových zaměstnanců lze též chápat jako poslední etapu obsazování volných 

pracovních míst. Adaptace zaměstnanců zahrnuje formální i neformální procedury spojené 

s informováním, odborným zapracováním a sociálním začleněním přijatého zaměstnance 

v novém zaměstnání. 

Adaptace v oblasti školství je zaměřena na několik cílových skupin pedagogických 

pracovníků: 

1. Noví pedagogičtí pracovníci bez praxe (absolventi škol) 

2. Pedagogičtí pracovníci s praxí v jiných výchovně vzdělávacích zařízeních 

3. Pedagogičtí pracovníci po návratu na pracoviště po delší době (mateřská 

dovolená, nemoc, dočasná změna zaměstnání atd.) 
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4. Pedagogičtí pracovníci měnící zaměstnání nebo pracovní zařazení v rámci 

organizace 

5. Pedagogičtí pracovníci měnící pracovní skupiny nebo týmy (Šikýř, 

Borovec, Lhotková, 2012, s. 100-103) 

Celý proces adaptace je obvykle delší, než je zkušební doba. Začátek adaptačního procesu 

je ještě před oficiálním nástupem pracovníka do dané organizace, tzv. “Intermezzo-mezi 

rozhodnutím a nástupem“. Cílem adaptačního procesu je co nejrychlejší a nejefektivnější 

zařadit nového pracovníka do organizace jako fungujícího celku. 

 

Adaptační proces většinou zahrnuje tyto kroky: 

1. Pracovník se seznámí s organizací 

2. Pracovník se seznámí s chodem organizace 

3. Pracovník se seznámí se zařazením, pracovními povinnostmi a úkoly 

4. Pracovník se seznámí s plánem profesionálního růstu (Hroník, 1999, s. 288-289) 

 

„Názorným příkladem pro měření klimatu může být Gallupův audit spokojenosti 

zaměstnanců s následujícími otázkami (Price 2000)  

1. Vím, co se ode mne v práci očekává.  

2. Mám vše, co k práci potřebuji, abych ji dělal/a dobře.  

3. V práci mám každý den příležitost dělat to, co dělám nejlépe.  

4. Za posledních 7 dní jsem byl/a pochválen/a za dobrou práci.  

5. zastávám názor, že vedení se mnou zachází důstojně.  

6. V práci je někdo, kdo mě povzbuzuje a podněcuje k práci.  

7. Za posledních 7 měsíců se mnou někdo mluvil o mém dalším rozvoji.  

8. Vím, že můj názor v práci berou. 

9. Účel (poslání) mé firmy dává smysl mé práci a pocit důležitosti.  

10. Moji spolupracovníci přijali závazek dělat práci kvalitně.  
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11. Můj nejlepší přítel se mnou pracuje ve firmě.  

12. Během posledního roku jsem měl/a v práci příležitost se učit a rozvíjet.“ (Kociánová, 

2004, s. 201)  

 

3. Specifika výběru pedagogických pracovníků v předškolním 

vzdělávání 

 

Důležitou součástí při výběru pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání je 

poznat osobnost uchazeče z jeho lidské stránky, jeho osobnost, temperament, charakter atd.  

Díky těmto znalostem pak předvídat jeho možné reakce v určitých situacích. Oblast 

předškolního vzdělávání je zvlášť závislá nejen na kvalifikovaných, ale i na osobnostně 

kvalitních pedagogických pracovnících. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na 

pedagogické pracovníky a to nejen v předškolním vzdělávání, se dá předpokládat, že výběr 

nových pedagogických pracovníků je a bude stále velmi aktuálním tématem.  

 

3.1. Předškolní vzdělávání 

 

„Cílem předškolní výchovy je zabezpečovat všestranný harmonický rozvoj dětí od raného 

věku do šesti do šesti let v souladu s jejich věkovými možnostmi a zvláštnostmi tak, aby 

v šestém roce svého života byly schopné úspěšně se začlenit do soustavného vzdělávacího 

procesu v základní škole. Všestranný harmonický rozvoj dětí v předškolním období 

zahrnuje jak oblast tělesnou, tak rozumovou, citovou a mravní, pracovní i estetickou.“ 

(program výchovné práce pro jesle a mateřské školy, s. 7) 

 

Náplní výchovně vzdělávací práce v zařízeních nabízejících předškolní vzdělávání 

obsahuje všestrannou kultivaci dítěte, která v sobě zahrnuje výchovné i vzdělávací zřetele. 
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Kompetence předškolního pedagoga: 

 Umět každé dítě vést k tomu, aby bylo schopno získat a dále rozvíjet nejen své 

sebevědomí, ale i sebedůvěru. Podporovat ho v samostatnosti, ve schopnosti být 

samo sebou, v uplatňování svých schopností, potřeb i vůle a nebát se rozdílností.   

 Umět uspokojovat emocionální potřeby dítěte. Pomáhat vytvářet a posilovat 

pozitivní emoce, citlivost. Rozvíjet dětskou emocionální kultivovanost i jeho 

estetický vztah k okolnímu světu. 

 Umět vytvořit vhodné podmínky pro to, aby se každé dítě mohlo učit žít a existovat 

ve společnosti ostatních dětí i dospělých, aby zvládalo nejen navazovat, ale i 

udržovat pozitivní vztahy s ostatními. Učit ho se spolupodílet na činnostech, mít 

pocit sounáležitosti, porozumět potřebám druhých a prosazovat se s ohledem na ně. 

 Umět rozvíjet vyjadřovací a komunikativní schopnosti a dovednosti každého dítěte. 

 Umět vytvářet podmínky pro zdravý životní styl, včetně jeho postojů a návyků. 

Dbát na rozvoj schopností a dovedností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Rozvíjet a podporovat fyzickou zdatnost a zdraví dítěte. 

 Umět stimulovat a motivovat dítě k potřebě dalšího učení, uspokojovat jeho 

zvídavost, umožnit mu získat elementární poznatky o okolním světě. Vytvářet 

schopnost bezpečné orientace v běžných situacích a následně vštěpovat mravní a 

etické hodnoty. 

 Umět rozpoznat a rozvíjet intelekt dítěte včetně jeho schopností i dovedností 

nezbytných k dalšímu vzdělávání. (Smolíková, 1998, s. 3, 8, 9) 

 

3.2. Osobnost předškolního pedagoga 

 

„Co vlastně rozumím pod pojmem osobnost? Osobnost každého člověka představuje 

souhrn všech jeho vlastností uspořádaných do jedinečného celku. Tento celek má určitou 

specifickou strukturu, ale současně je to celek dynamický, proměnlivý. Osobností tedy není 

pouze určitý, svým způsobem výjimečný jedinec, ale každý člověk, který žije s ostatními ve 

společnosti.“ (Dostál, Opravilová, 1985, s. 225) 
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Osobnost je každý člověk se svými vlastními, biologickými, psychickými a sociálními 

znaky a ve své podstatě je jedinečný a neopakovatelný. Každou osobnost lze hodnotit ve 

dvou úrovních: 

- vrozená – fyziologické vlastnosti 

- získaná – vlastnosti osvojené učením 

 

Osobnost je vnímána jako celek schopností pohybových, smyslových a rozumových a je 

specifikována charakterem a postoji. Charakter obsahuje psychické vlastnosti typické pro 

chování a jednání jedince, postojem je zamýšlena volba chování při určitém problému 

Pro předškolního pedagoga je nejdůležitější pochopit smysl a účel svého povolání, jeho 

psychologickou i mravní hodnotu. Jeho prvotním úkolem je odpovědně posoudit všechny 

činnosti a objektivně zhodnotit. Vyvodit z toho, co je pro dítě dobré, co podporuje jeho 

všestranný rozvoj. Eliminovat negativní faktory, které mohou všestranný rozvoj zpomalit 

nebo dokonce i zastavit. (Bělinová a kolektiv, 1980, s. 339) 

V rámci pojmu osobnost je třeba vnímat představitele určitého typu jednání a chování, 

jedná se o vzor, s kterým se v osobní sféře můžeme a nemusíme ztotožnit. Z toho vychází i 

tzv. typologie učitelských osobností. Rozdělení typů je závislé na hledisku, podle kterého 

je rozdělováno. Z hlediska vztahu pedagogického pracovníka k výchovně vzdělávací práci 

zvláště pak k jejímu obsahu, lze předškolní pedagogy dělit na dva základní typy:  

- logotrop – věcný, zajímá se více o podstatu věci a způsob, jak dětem podat 

vysvětlení 

- paidotrop – osobní, zaměřený v první řadě na dítě samotné, získává jeho důvěru a 

podněcuje ho k aktivitě i tvořivosti  

 

Je naprosto přirozené, že předškolní pedagog je typ spíše osobní. (Bělinová a kolektiv, 

1980, s. 342) 

Typy pedagogických pracovníků lze dělit i podle toho, jaké postupy výchovně vzdělávací 

činnosti pedagogický pracovník volí, preferuje a způsob, jakým je uplatňuje. Podle toho je 

možné pedagogické pracovníky dělit na: 
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- vědeckosystematický typ – má postupy předem promyšleny a podle nich 

systematicky postupuje  

- umělecký typ – méně plánuje, spíše improvizuje, řídí se okamžitými impulzy  

- praktický typ – zaměřuje se především na organizaci a průběh práce (Bělinová a 

kolektiv, 1980, s. 343) 

 

Pro pedagogického pracovníka v podobě učitelky mateřské školy jsou nesmírně důležité 

její osobnostní předpoklady. V prvé řadě by měla skutečně mít ráda děti a její práce by jí 

měla těšit tak, že i s velkým nasazením dokáže připravit takový program pro děti, který 

přináší uspokojení nejen dětem, ale i jí. Je nezbytné, aby se dokázala vcítit do dětského 

světa, do potřeb a pocitů dětí. Aby dokázala zvolit správný přístup k dětem, je pro ni třeba 

být i trochu psychologem, který umí rozlišit, kdy použít pochvalu a kdy ostřejší slovo. 

Měla by být nejen spravedlivá, ale i komunikativní, a to zejména v souvislosti včasného a 

pravdivého předávání informací o dítěti jeho rodičům. Neboť může prohlubovat, či 

vytvářet dobré návyky a rozvíjet i podporovat dítě v jeho aktivitách a také naplňuje 

vzdělávací roli. A jako neméně důležité se jeví její osobní příklad dětem, např. 

dochvilnost, udržování pořádku, dodržování společenských i hygienických pravidel atd. 

Požadavky na vzdělání učitelky mateřské školy vyplývající ze zákona jsou nezbytností, ale 

neméně důležité jsou požadavky rodičů a hlavně dětí na osobnost učitelky. Ani děti ani 

rodiče nepotřebují učitelku v podobě chodícího slovníku, či encyklopedie, ale vyrovnanou 

osobnost, která bere děti takové, jaké jsou, a hlavně je má ráda. Učitelka je pro 

předškoláky velmi důležitou osobou, na které jim skutečně záleží. Bývá pro ně vzorem. 

Jako dobrý vzor rozvíjí osobnost dítěte správným směrem. Jako nevhodný může ale také 

velmi ublížit, a to nejen dětské psychice, ale i celkovému rozvoji dítěte. Je prokázáno, že 

učení malých dětí probíhá v souvislosti s emocemi k učitelce. Pokud jsou pozitivní, učení 

je snazší, zábavnější a lépe vstřebatelné, ale pokud nejsou, učení vázne. 

Pro učitelku v mateřské škole by měly být příznačné pozitivní vlastnosti ze všech 

osobnostních typů. K nejdůležitějším patří vyrovnanost, spolehlivost, vstřícnost a 

přístupnost novým věcem. Ve své práci musí být optimistická, střízlivá, starostlivá i klidná. 

Bohužel takový ideální „model“ většinou není „na skladě“.  Proto je třeba velice 

zodpovědně přistupovat k výběru nových pracovníků, a to tak, abychom do týmu získali 

spolupracovníka, který bude mít co nejvíce z těchto vlastností. 
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3.3. Výběr pedagogických pracovníků do týmu  

 

Každá organizace je tvořena lidmi – pracovníky. Tito lidé jsou její hybnou silou a právě 

díky nim se může hovořit o aktivitě, prosperitě a produktivitě. V rámci organizace působí 

jednotlivě i v určitých seskupeních jako jsou např. pracovní skupiny či týmy. Tato 

seskupení v podobě týmů bývají častější v oblasti předškolního vzdělávání. Je velice 

obtížné pravdivě interpretovat jedince jako osobnost. Stejně tak, jako není snadné 

uskutečnit vznik, utvoření a kvalitní fungování týmu. Vzhledem k tomu, že každý tým se 

skládá z rozdílných osobností, je pro vedoucí pracovníky nezbytností co nejvšestranněji je 

poznat a porozumět jejich individualitám. 

Každý tým potřebuje mít pokryté všechny role. Výběr pracovníků do týmu je závislý na 

potřebě obsadit určitou roli, která momentálně chybí. Jeden pracovník může mít i více rolí, 

zejména v malých organizacích je to nezbytné. Před výběrem nového pedagogického 

pracovníka je třeba vědět, jakou roli by měl v novém týmu zastávat a jaké vlastnosti jsou 

pro tu danou roli nezbytné. V tomto případě je vhodné se zamyslet nad souvislostí 

temperamentu a jednotlivých rolí. Temperament předurčuje určité vlastnosti každé 

osobnosti, podle kterých lze určit i roli v týmu pro daného jedince nejvíce vyhovující. 

 

Týmové role (podle Plamínka/Belbina): 

- Lídr (stratég)/coordinator  

Přirozený vůdce, stratég se schopností komplexního myšlení, všestranností a uměním 

ostatní nadchnout. Neformální vůdce s přirozeným respektem. Disponuje silným smyslem 

pro, vyjasňování, plnění a dosahování cílů, je schopen rozeznat schopnosti jedinců, dává je 

dohromady, kombinuje je co nejefektivnějším způsobem a využívá je v zájmu celého 

týmu. Podporuje týmovou diskuzi. Jeho vlastnosti – klidný, sebejistý, umí se ovládat, 

mluvit i naslouchat, zralý. Negativa – je průměrným v oblastech kreativity a 

intelektuálních schopností. Bývá manipulativní, alibistický. Může mít střety s formovačem. 

- Myslitel/plant a zčásti monitor-evaluator  

Inteligentní racionalista s nápady, kreativitou, hravostí a nezávislostí. Dokáže řešit i 

náročné úkoly, jeho přínos je hlavně v počáteční fázi. S charismatickým lídrem je schopen 
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vytvořit pevný tandém. Disponuje tvůrčím myšlením, představivostí, intelektem, 

imaginací, znalostmi, genialitou. Jeho vlastnosti – velmi inteligentní, neortodoxní, 

přemýšlivý a individualistický, vážný a nekonvenční. Negativa – bývá vysoko v oblacích, 

často má problém přihlížet k praktickým detailům a k protokolu. Víc ho zajímají velké, 

podstatné věci než detaily. Právě na nich je schopen pohořet. Dělá chyby hlavně z 

nedbalosti. Dává přednost vlastním myšlenkám často na úkor efektivní komunikace. Velmi 

mnoho tvůrčí energie se odráží v nápadech, které získají jeho pozornost, ale nesouvisí se 

zájmy a cíli týmu. Obvykle špatně snáší kritiku těchto nápadů. Velmi snadno trucuje a 

příliš se brání. 

- Režisér/shaper 

Praktik, který zvládá převádět do praxe myšlenky i strategii, určuje vhodnou taktiku a 

rozděluje úkoly. Je nejsoutěživější a nejefektivnější rolí v týmu, připravený překonávat 

strnulost, neefektivitu i sebeuspokojení a sebeklam. Budoucí obraz přenese do přítomnosti. 

Disponuje průbojností a schopností mobilizovat tým k akci a překonávat překážky. 

Konkretizuje nápady a myšlenky týmu, přidává i vlastní řešení, o které se umí pohádat. 

Jeho vlastnosti – tvrdohlavý extrovert, agresivní, energický a vysoce motivovaný, 

dynamický, napružený, společenský. Negativa – bývá podrážděný, netrpělivý se sklonem 

k provokacím, k urážení ostatních. Schází mu schopnost mezilidského porozumění, bává 

hodnocen jako neomalený a hrubý. Nehodlá tolerovat nesystematičnost, nepřesnost a 

neukázněnost. Chce všechno hned, nevytváří pozitivní klima za cestou kupředu. 

- Diktátor/není 

pracovník, který dokáže vyvést tým z krize, pokud jsou zde jasné cíle. Jinak problémový, 

ne dobře použitelný v rámci týmu. 

- Procesní specialista/resource investigator 

pracovník, který dokáže objevit originální metody a zajistit originální zdroje, s nimiž 

dosahuje nečekaných výsledků. Je výborný při selhání obvyklých procesů. Přináší 

informace zvenčí. Disponuje schopností seznamovat se s lidmi, orientovat se v nových 

situacích a dovedností přijímat nové výzvy, nacházet nové možnosti a objevovat 

příležitosti. Jeho vlastnosti – komunikativní a sdílný, extrovertní, zvědavý a nadšený, 

extrovertní a aktivní, diplomat i obchodník. Bývá obvykle nejoblíbenějším členem týmu už 

pro svou uvolněnost, přátelskost a pozitivní přístup. Negativa – nedostatek vytrvalosti, po 
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pominutí prvního zaujetí většinou ztrácí pozornosti a zaujetí. Je optimistický, ale bývá 

málo spolehlivý. 

- Pečovatel/team worker 

Hlídač harmonických vztahů, který zajišťuje týmovou pohodu, je jeho oporou. Zvládá 

poruchy v komunikaci i vztahové problémy v rámci týmu, nemá v oblibě střety. Výrazný 

tah na branku ale nemá. Disponuje schopností reagovat na lidi, na jejich potřeby, ovládá 

umění vytvářet týmového ducha, bývá oblíben i ve vedoucích funkcích. Jeho vlastnosti – 

společensky orientovaný se smyslem pro humor, komunikativní a dobrý posluchač, mírný, 

citlivý, vnímavý a diplomatický. Negativa – projevuje se u něj snaha za každou cenu se 

vyhnout konfliktům. V krizových situacích je nerozhodný a proměnlivý. 

- Hybatel/implementer 

Stratég s vysokými nároky, který uskutečňuje to, co připravil lídr, režisér a myslitel, vidí 

možnosti. Je výkonným týmovým motorem v obvyklých podmínkách, analytický a kritický. 

Disponuje organizačními schopnostmi, praktickým a přesným úsudkem, smyslem pro disciplínu, 

pracovitostí. Dokáže tým odklonit od špatné cesty. Jeho vlastnosti - konzervativní, vážný, 

nevzrušený, se smyslem pro povinnost, loajální, střízlivý, uvážlivý, věcný, „čitelný“, spolehlivý a 

opatrný. Negativa – není dostatečně inspirativní ani motivující. Nepodléhá velkému nadšení, 

nudný a obezřetný. Bývá negativistický a kritický s pomalým rozhodováním, ale málo kdy se 

mýlí.  

- Dotahovatel/completer-finisher 

Systematický puntičkář a introvert se silným charakterem a neúnavným dohledem. Zajišťuje, 

aby nic nebylo opomenuto. Je detailista a dbá na dokonalost, vyhledává chyby a přehlédnutí, 

dodržuje termíny. Disponuje bystrým úsudkem, rezervovaností, důsledností, perfekcionista, 

schopný dotahovat věci do konce. Jeho vlastnosti – snaživý, přičinlivý, pečlivý, metodický, 

svědomitý, ukázněný, úzkostný, střízlivý, věcný, neemocionální, opatrný, ovládá se. Negativa – 

sklony k přehnaným obavám a to i z drobností, není ochotný nechat věci plynout ani nechat 

kolegy podílet se s ním na práci. Může v rámci detailů ztrácet přehled o cílech organizace a stát 

se netrpělivým, netolerantním s negativním vlivem vůči členům týmu s menší odpovědností. 

- Věcný specialista/specialist 
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Odborník, pro kterého je jeho obor i jeho největším koníčkem a v této oblasti je na něj spoleh. 

Extrovert se specifickými i vzácnými vědomostmi, schopnostmi a dovednostmi, zároveň hvězda 

se všemi jejími vrtochy. Disponuje odbornými znalostmi nebo technickými dovednostmi. Jeho 

vlastnosti – cílevědomý, iniciativní, profesionální, zaujatý pro věc. Negativa – jeho příspěvek 

týmu se týká pouze úzké oblasti, projevují se problémy v komunikaci, dává přednost osobním 

specializovaným zájmům před ostatními a hájí je. (Plamínek, 2008, s. 136, 137) 

 

Temperament 

Temperament lze definovat jako schopnost osobnosti k emocionálním reakcím. 

Je to tedy ukázka fungování lidské psychiky. Lidi lze podle temperamentu rozdělit do typů 

a přiřadit k nim i vlastnosti z daného typu vyplývající. 

 

Osobnostní typologie podle tělních tekutin (Hippokrates, Galén): 

- Flegmatik (flegma – hnis) – klidný, netečný, lhostejný, chladnokrevný 

- Cholerik (cholea – žluč) – výbušný, prudký, vznětlivý  

- Melancholik (melan – černá žluč) – emotivně založený; zádumčivý, se sklonem 

k trudnomyslnosti; úzkostlivý 

- Sangvinik (sanquis – krev) – prudký; energický; výrazově bezprostřední; impulzivní; 

vyrovnaný, někdy v činnostech nevyrovnaný, ale přizpůsobivý; optimistický, emočně 

stabilní 

 

Osobnostní typologie podle Carla Gustava Junga (1875-1961): 

- Introvert – Chová se vůči objektu abstrahujícím způsobem. V podstatě se neustále 

snaží odejmout objektu libido, jako by měl zamezit přílišnému vlivu objektu. 

Introvertní zaměření je motivováno zevnitř a je řízeno vnitřními subjektivními 

činiteli. Introvert má tendenci bránit se proti vnějším nárokům, zdržovat se všech 

výdajů energie, které se vztahují přímo na objekt. 

- Extrovert – Chová se vůči objektu pozitivně. Staví se k jeho významu kladně do té 

míry, že své subjektivní zaměření orientuje neustále podle objektu a na něj ho také 

vztahuje. Extrovertní zaměření je motivováno zvnějšku a je řízeno vnějšími 
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objektivními činiteli a vztahy. Chová se vůči objektu pozitivně. Zvláštností 

extroverta je, že se stále vydává a do všeho se šíří. 

  

Obrázek číslo 2 Základní temperamentové dimenze podle teorie H. J. Eysencka 

 

„Člověk je koneckonců jakousi událostí, která sama sebe neposuzuje, nýbrž je spíše, a to v 

dobrém i ve zlém, ponechána soudu jiných.“ (jung.sneznik.cz) 

Žádný člověk není vyhraněným cholerikem, sangvinikem, melancholikem ani 

flegmatikem. Vždy se v něm mísí dva i více typů. Stejně tak není jednoznačným 

extrovertem ani introvertem. Například i klasický introvert se dokáže, pokud je to potřeba 

a na určitou dobu chovat jako extrovert. Prolínání vlastností různých typů v jednotlivém 

člověku zaručuje výjimečnost a neopakovatelnost každého z nás. 
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Pro učitelku v mateřské škole by měly být příznačné pozitivní vlastnosti ze všech typů. Jednou z 

nejdůležitějších je vyrovnanost, spolehlivost, vstřícnost a přístupnost novým věcem. Ve své práci 

musí být optimistická, střízlivá, starostlivá i klidná. Bohužel takový ideální „model“ není „na 

skladě“.  Proto je třeba velice zodpovědně přistupovat k výběru nových pracovníků, a to tak, 

abychom do týmu získali spolupracovníka, který bude mít co nejvíce z těchto vlastností.  

 

Osobnost člověka z hlediska nároků na jeho pracovní uplatnění 

Pokud je třeba vybrat nového pracovníka na určité místo, musí být schopen tuto práci 

vykonávat, musí to umět. Další podmínkou ale musí být, že nejen umí tuto práci 

vykonávat, ale musí i chtít tuto práci vykonávat, zde se mluví o pracovní motivaci. 

(Miroslav Kadlčík: Psychologie a sociologie řízení, 2001, s. 63-82) 

A právě znalost vlastností provázejících temperament v kombinaci se znalostí vlastností, 

které vyžadují jednotlivé týmové role je důležitým a nepostradatelným prvkem při 

eliminaci možného rizika při výběru nových pedagogických pracovníků. Pokud je 

například třeba získat pro tým pečovatele, měl by být uchazeč pravděpodobně introvert 

s kombinací flegmatika a sangvinika. 
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4. Výzkumná část 

 

Hlavním cílem mé práce je stanovit konkrétní preventivní opatření, která vychází 

z identifikace a vyhodnocení možných rizik při výběru pedagogických pracovníků v MŠ 

s ohledem na jejich budoucí začlenění do pracovního procesu. 

 

K dílčím cílům patří: 

- Popsat projevy signalizující jednotlivá rizika. 

- Určit míru jednotlivých rizik. 

- Využít výstupu mé předchozí bakalářské práce s názvem: Neverbální komunikace 

jako jedno z kritérií při přijímání pedagogických pracovníků. 

-  

Zaměřuji se na získání odpovědí na tyto výzkumné otázky: 

1) Jaká jsou rizika v oblasti výběru pedagogických pracovníků? 

2) Jaká jsou konkrétní preventivní opatření v této oblasti?    

 

V rámci metod zkoumání byly zvoleny: 

1) Kvantitativní dotazník 

Kvantitativní dotazník jsem zaslala formou e-mailu. Oslovila jsem zde ředitele a vedoucí 

pracovníky zařízení nabízejících předškolní vzdělávání zapsaných v rejstříku škol a 

školských zařízení v pardubickém kraji. Celkem jsem oslovila kolem tří stovek ředitelů a 

vedoucích pracovníků. Některé e-maily se vrátily jako nedoručitelné z důvodů neexistující 

adresy. Celkem odpovědělo 73 z dotázaných ředitelů a vedoucích pracovníků zařízení 

nabízejících předškolní vzdělávání. 

Dotazník byl nejprve v rámci pilotního průzkumu vyplněn a ohodnocen kolegyněmi ve 

vedoucích pozicích předškolních zařízení v průběhu každoroční dvoudenní porady 

ředitelek pardubického kraje. V průběhu neoficiálních aktivit se naskytla jedinečná 

příležitost prokonzultovat otázky dotazníku, jejich srozumitelnost, úplnost a vypovídající 

hodnotu. Podařilo se mi získat i příslib vyplnění a odeslání finální verze dotazníku a 
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s úspěchem jsem kontaktovala i respondenty pro interview. Do dotazníku jsem následně 

zakomponovala jejich doporučení a připomínky. Poté, v rámci předvýzkumu jsem 

upravený dotazník poskytla i některým dalším vedoucím pracovníkům v předškolním 

vzdělávání mimo pardubický kraj. Některé otázky jsem ještě přeformulovala a upravila do 

jeho konečné podoby. Dotazník jsem poté rozeslala na e-mail adresy zařízení nabízejících 

předškolní vzdělávání v pardubickém kraji spolu s průvodním dopisem se žádostí o 

vyplnění dotazníků online včetně příslibu výsledků mé práce. Spolu s průvodním dopisem 

byl zaslán i výsledek mé závěrečné bakalářské práce jako bonus za čas strávený jeho 

vyplněním. Po prvním rozeslání e-mailů odpověděla přibližně třetina z konečného počtu 

respondentů. Za čtrnáct dní poté jsem dotazník rozeslala znovu s omluvou pro ty, kdo již 

odpověděli. Opět odpověděla zhruba třetina z výsledného počtu respondentů. Za dalších 

čtrnáct dní jsem celý proces opakovala ještě jednou a naposledy. Tento časový interval i 

vytrvalost jsem volila díky zkušenostem s výzkumným šetřením v rámci závěrečné 

bakalářské práce i vlastním zkušenostem s vyplňováním dotazníků. Většina oslovených 

respondentů, kteří chtějí odpovědět, vyplní dotazník do týdne od jeho rozeslání. Pak se 

odsouvá dál a dál v souvislosti s množstvím další příchozí pošty. Mám stejnou zkušenost. 

Když nevyplním požadovaný dotazník hned, většinou na něj zapomenu. Proto jsem 

rozesílání opakovala celkem třikrát. V některých případech proběhlo vyplnění dotazníku 

po telefonu. Jednalo se většinou o vedoucí pracovníky, kteří mají problém s prací 

s internetem a počítačem vůbec. Tyto odpovědi jsem následně zanesla a odeslala osobně. 

 

2) Interview jako metoda kvantitativních rozhovorů 

Kritériem pro výběr respondentů pro interview byla moje snaha oslovit vedoucí 

pracovníky v předškolním vzdělávání z různých typů zařízení nabízejících předškolní 

vzdělávání. První oslovení proběhlo náhodným kontaktováním případných respondentů 

v rámci porady ředitelek pardubického kraje. Zde jsem získala pro spolupráci ředitelku 

dvoutřídní mateřské školy na venkově a ředitelku vícetřídní mateřské školy ve městě. Další 

tři kontakty jsem získala oslovením ředitelek a vedoucích učitelek příslušných zařízení 

nabízejících předškolní vzdělávání. Jejich výběr byl náhodnou volbou podle typu zařízení. 

Interview se ve dvou případech uskutečnila jako osobního setkání. Jedno z nich proběhlo 

v prostoru mateřské školy, kde pracuji. Druhé setkání pak v klidném prostředí kavárny. 

Další tři interview proběhla po telefonu. Vzhledem k výhodám neomezených mobilních 
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tarifů je tento způsob poskytování interview bez problémů. Ze všech uskutečněných 

interview jsem pořídila zápis a následně i textový přepis, který je uveden v příloze. 

Celkem se mi podařilo získat pro spolupráci na interview pět respondentů z různých typů 

zařízení nabízejících předškolní vzdělávání. Jednotřídní mateřská škola, dvoutřídní 

mateřská škola, vícetřídní mateřská škola, základní škola s mateřskou školou svou pozicí 

umístěných na venkově a ve městě. 

 

4.1 Vyhodnocení kvantitativních dotazníků 

 

Dotazníky jsem vyhodnotila podle jednotlivých otázek i jejich dílčích odpovědí s nabídkou 

pohledu jejich interpretace vycházejících z odpovědí oslovených respondentů. Dále pak 

hodnocení výsledků některých otázek v konfrontaci mezi sebou, nabídek dalších možných 

způsobů a metod a v neposlední řadě prevencí identifikovaných rizik a doporučeních 

z nich vyplývajících. 

 

Dotazník kvantitativního průzkumu 

 

1) Jako ředitel/ka zařízení s předškolní výchovně vzdělávací činností mám praxi: 

 

Obrázek číslo 3 s procentuálním vyhodnocením délky praxe ředitele/ky zařízení 

s předškolní výchovně vzdělávací činností 

0 - 5 let  22 30 % 

6 - 10 let 14 19 % 

11 - 15 let 13 18 % 

16 - 20 let 9 12 % 

více než 20 let 15 21 % 
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Z grafu je patrné, že o problematiku týkající se výběru nových pedagogických pracovníků 

převažuje zájem vedoucích pracovníků na začátku a ke konci jejich profesionální kariéry. 

V prvním případě lze tento zájem lze chápat jako určitou pomocnou ruku v začátcích, kdy 

se vedoucí pracovníci potýkají se spoustou nových povinností, kompetencí a s velkou 

odpovědností. V případě druhém je pochopitelné, že po 20 letech ve vedení může docházet 

ke stereotypu či syndromu vyhoření a každý nový fungující impuls v této oblasti je vítán. 

Překvapivě malé procento vedoucích pracovníků mezi 16 a 20 rokem ve vedení má zájem 

se touto problematikou zabývat. Zde může jít o profesní jistotu, kdy mají v současné době 

vybudovaný stálý a dobře fungující kolektiv podřízených. 

 

2) Za dobu svého působení v této pozici jsem přijal/a nového pedagogického 

pracovníka:  

 

Obrázek číslo 4 s procentuálním vyhodnocením přijímání nového pedagogického 

pracovníka v průběhu působení oslovených respondentů ve vedoucí pozici 

 

 

Ano 66 90 % 

Ne 7 10 % 

 

 

Zde si můžeme potvrdit, že oblasti týkající se přijímacího řízení, do které výběr 

pedagogických pracovníků spadá, jsou aktuální potřebou pro většinu z odpovídajících 

respondentů. Velké procento z dotázaných respondentů přijalo v nedávné době nového 

pracovníka, což vypovídá o stále probíhajícím procesu. Pouze minimum z nich nového 

pracovníka za dobu svého vedení nepřijalo. Je ovšem velmi pravděpodobné, že i tito 

ředitelé budou muset přijmout nového pedagogického pracovníka a také vyhlásit přijímací 

řízení. Doporučení vyplývající z dotazníkového šetření mohou být i jim dobrým 

pomocníkem. 
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3) Pokud na otázku číslo 2 odpovíte ano, bylo to: 

 

Obrázek číslo 5 s procentuálním vyhodnocením doby, kdy přijali vedoucí pracovníci 

v předškolním vzdělávání nového pedagogického pracovníka 

 

před 0-2roky 30 41 % 

před 3-5roky 23 32 % 

před více než 5roky 14 19 % 

 

Problém výběru nových kolegů je otázkou aktuální a důležitou. Vzhledem k tomu, že 

oslovení respondenti naposledy přijali nového pedagogického pracovníka v poměrně 

nedávné době, budou rizika vztahující se k jejich výběru ještě v jejich čerstvé paměti. 

 

4) Jak oslovujete nové pedagogické pracovníky?  

 

Obrázek číslo 6 s procentuálním vyhodnocením způsobu jakým oslovují vedoucí pracovníci 

v předškolním vzdělávání nové pedagogické pracovníky 

 

a) vlastními silami 61 84 % 

b) s externí pomocí 17 23 % 

 

Většina z oslovených respondentů se v rámci výběru nových podřízených spoléhá na své 

vlastní síly, metody, postupy, způsoby přijímání nových pedagogických pracovníků a na 

svůj vlastní úsudek. Mnohdy pravděpodobně konzultovaný s dalšími spolupracovníky či 

specialisty. Někteří z oslovených volí kombinaci obou způsobů, jak to také vyplývá i 

z dalších odpovědí. Je také pravděpodobné, že malé procento z nich přenechá kompletní 

výběr nových pedagogických pracovníků externí firmě, jak tomu bývá u komerčních firem 
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5) Pokud jste odpověděli na otázku 4 a). Máte pevně stanovený postup při oslovování 

nových pedagogických pracovníků? 

 

Obrázek číslo 7 s procentuálním vyhodnocením pevně stanovených postupů při oslovování 

nových pedagogických pracovníků 

 

  

Ano 25 34 % 

Ne 38 52 % 

 

V oblasti pevně stanovených pravidel postupu při přijímání již nejsou rozdíly mezi odpověďmi 

tak velké. Přesto většina z vedoucích pracovníků evidentně spoléhá spíše na jistý druh 

improvizace. Možná se přizpůsobují aktuálním podmínkám, potřebám i uchazečům samotným. 

A na tomto základě volí nejvhodnější a nejúčinnější postupy dle vlastního uvážení či zkušeností. 

 

6) Jaké používáte metody při oslovování nových pedagogických pracovníků? 

 

Obrázek číslo 8 s procentuálním vyhodnocením metod, které při oslovování nových 

pedagogických pracovníků používají vedoucí pracovníci v předškolním vzdělávání  

 

 

inzerce na internetu 

 

 

22 

 

 

30 % 

inzerce v tisku, rozhlasu a televizi 3 4 % 

spolupráce s personálními agenturami (úřady práce…) 25 34 % 

prezentace na veletrhu pracovních příležitostí 2 3 % 

doporučení současného zaměstnance 45 62 % 

přímé oslovení vhodného jedince 50 68 % 

uchazeči se nabízejí sami 55 75 % 

Ostatní 6 8 % 



52 

 

 

 

   

Mezi nejoblíbenější nebo spíše nejčastěji používané metody při oslovování nových 

zaměstnanců patří nabídka samotných uchazečů. Tento způsob svým způsobem šetří čas, 

kterého vedoucí pracovníci nemají samozřejmě mnoho. Je z něj také zřejmé, a to je 

kladným signálem, že tito uchazeči chtějí pracovat právě v jejich organizaci, že si 

pravděpodobně zjistili potřebné informace o ní a o jejích referencích. Přímé oslovení 

vhodného uchazeče je další z těchto metod. Nepatří již k metodám, které šetří čas 

vedoucích pracovníků, ale bývá spolehlivější, neboť oslovujeme většinou někoho, koho 

skutečně chceme. Někoho, na koho máme dobré reference nebo ho sami známe z minulosti 

či ze současných akcí. S touto metodou poměrně úzce souvisí i další, také poměrně často 

používaná, metoda, jakou je doporučení současného zaměstnance. Je pravděpodobné, že 

současnému zaměstnanci důvěřujeme a jeho reference jsou pro nás relevantní. Velmi malá 

část ze současných pracovníků by doporučila někoho, s kým by mohly být problémy, 

protože to bude i jejich kolega. Jako minimálně používané se jeví metody inzerce 

v médiích a oslovování uchazečů v rámci prezentace na veletrhu pracovních příležitostí. 

Inzerce v médiích je z podstaty neosobní metodou a tudíž méně vítanou v tak citlivé 

záležitosti, jakou výběr nových pedagogických pracovníků rozhodně je. Veletrh 

pracovních příležitostí se pak spíše týká organizací jiného typu. Spolupráce s personálními 

agenturami a inzerce na internetu nepatří k nejoblíbenějším metodám, ale též 

k používaným (nutno doplnit, že k těmto agenturám se řadí i úřady práce a odborné školy). 
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7) Která z výše uvedených metod oslovování nových pedagogických pracovníků podle Vás 

s sebou přináší nejvíce rizik možného chybného výběru? (při čemž 1 je nejnižší riziko) 

 

Tabulka číslo 1 Inzerce na internetu 

 

1 2 3 % 

2 2 3 % 

 3 5  7 % 

4 5 7 % 

5 7 10 % 

6 12 16 % 

7 14 19 % 

8 23 32 % 

 

Tabulka číslo 2 Inzerce v tisku, rozhlasu a televizi 

 

1 1 1 % 

   2 2 3 % 

3 5  7 % 

4 3 4 % 

5 6 8 % 

6 11 15 % 

7 11 15 % 

8 27 37 % 

 

Tabulka číslo 3 Spolupráce s personálními agenturami 

 

1 4 5 % 

   2 10 14 % 

3 12  16 % 

4 10 14 % 

5 7 10 % 

6 8 11 % 

7 8 11 % 

8 8 11 % 

 

Tabulka číslo 4 Inzerce na veletrhu pracovních příležitostí 

 

1 0 0 % 

   2 3 4 % 

3 5  7 % 

4 8 11 % 

5 8 11 % 

6 12 16 % 

7 14 19 % 

8 15 21 % 

Inzerce na internetu byla označena jako poměrně 

riziková. Z předchozí otázky vyplývá, že i přes rizikové 

faktory nicméně patří k běžně používaným metodám 

oslovování nových pedagogických pracovníků. 

Tato metoda je oslovenými označena jako velmi 

riziková. Z předchozí otázky vyplývá, že patří jen 

k minimálně používaným metodám při náboru nových 

pedagogických pracovníků. 

Podle oslovených respondentů je tato metoda označena 

jako méně riziková. Z předchozí otázky vyplývá, že 

patří k běžně používaným metodám při oslovování 

nových pedagogických pracovníků. 

Veletrh pracovních příležitostí byl označen jako velmi 

rizikový. Z předchozí otázky vyplývá, že je též minimálně 

používá jako metoda oslovování nových pracovníků. 
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Tabulka číslo 5 Doporučení současného zaměstnance 

 

1 18 25 % 

   2 21 29 % 

3 18  25 % 

4 6 8 % 

5 0 0 % 

6 1 1 % 

7 1 1 % 

8 3 4 % 

 

Tabulka číslo 6 Přímé oslovení vhodného jedince 

 

1 26 36 % 

   2 26 36 % 

3 11  15 % 

4 2 3 % 

5 0 0 % 

6 2 3 % 

7 1 1 % 

8 0 0 % 

 

Tabulka číslo 7 Uchazeči se nabízejí sami 

 

1 4 5 % 

   2 16 22 % 

3 13  18 % 

4 9 12 % 

5 10 14 % 

6 7 10 % 

7 7 10 % 

8 3 4 % 

 

 

 

Doporučení je označeno jako velmi málo riziková 

metoda. Z předchozí otázky vyplývá, že je též často 

používanou metodou. 

Podle oslovených respondentů je tato metoda označena 

jako nejméně riziková. Z předchozí otázky vyplývá, že 

je též často používanou metodou při oslovování nového 

pedagogického pracovníka. 

Respondenty byla tato metoda označena jako méně 

riziková. Z předchozí otázky vyplývá, že je 

nejpoužívanější metodou při oslovování nových 

uchazečů. 
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Tabulka číslo 8 Jiné metody 

 

1 4 5 % 

   2 16 22 % 

3 13  18 % 

4 9 12 % 

5 10 14 % 

6 7 10 % 

7 7 10 % 

8 3 4 % 
 

Podle oslovených respondentů k těmto metodám patří 

metody, o kterých byla již řeč. Z předchozí otázky vyplývá, 

že je respondenti chtěli pravděpodobně zdůraznit. A tudíž i 

riziko je označeno v souvislosti se zkušenostmi jednotlivých 

respondentů 

 

Mezi jiné z metod oslovování nových pedagogických pracovníků oslovení respondenti 

zařadili oslovování uchazečů z Úřadu práce. Tato metoda by dle uvedení výše měla spadat 

do metody spolupráce s personálními agenturami. Dále pak byl jmenován způsob, který ale 

dotázaný díky špatné zkušenosti vůbec nepoužívá a tou je externí inzerce všeobecně. 

Největší rizika v metodách oslovování nových pedagogických pracovníků jsou připisována 

inzerci v médiích i inzerci na internetu. Jedná se o metody neosobní, nejméně používané právě pro 

svou velkou rizikovost. Je známá tu na místě obava ze zneužití či zkreslení uveřejněných dat. 

Většina z oslovených respondentů toto riziko podstupovat evidentně nehodlá. K poměrně 

velkému riziku patří i oslovování v rámci veletrhu pracovních příležitostí. Tato metoda nebývá 

běžnou v předškolním vzdělávání, a proto se pravděpodobně jedná o neznámý a tudíž rizikový 

způsob při oslovování nových pedagogických pracovníků. K metodám s nejnižším rizikem 

respondenti přiřazují metodu přímého oslovení vhodného jedince. Ve fázi, kdy se takovýto 

jedinec oslovuje, jsou o něm k dispozici převážně pozitivní informace a je uznán vhodným pro 

danou organizaci, splňuje její podmínky. Další metodou s nízkým rizikem je metoda doporučení 

současného zaměstnance. Je založena na znalosti současných zaměstnanců a tudíž i na důvěře 

v jejich úsudek, co se týká budoucího kolegy. A zároveň zmiňme metodu, kdy se uchazeči 

nabízejí sami. Hlavním východiskem zde je zájem uchazečů o práci právě v této konkrétní 

organizaci. 

Je zajímavé se podívat na souvislost mezi používanými metodami oslovování nových 

pedagogických pracovníků a mírou jejich rizika. Nejvíce používanou metodou je ta, kdy se 

uchazeči nabízejí sami, ale není zároveň metodou s nejnižším rizikem. Jedná se zjevně o metodu, 

která ušetří vedoucímu pracovníkovi čas při oslovování, ale zároveň s sebou přináší i riziko 
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v podobě nedostatečných informací o uchazeči. U dalších často používaných metod, kterými jsou 

takové, kdy se přímo oslovuje vhodný jedinec a doporučení současného zaměstnance, jsou rizika 

označena jako minimální. Je zřejmé, že u obou metod jsou k dispozici spolehlivé údaje o 

uchazečích. Dále pak se jedná o metodu spolupráce s personálními agenturami, kde je riziko 

označeno jako nízké. Také je používána metoda inzerce na internetu, kde je ovšem spatřováno 

více rizika. Což by mohlo nasvědčovat tomu, že je to v dnešní době často používaný způsob 

komunikace ve všech směrech, ale zároveň s sebou přináší i všechna rizika s komunikací 

na internetu spojená. Nejméně používanými způsoby jsou metody inzerce v tisku, rozhlasu a 

televizi a prezentace na veletrhu pracovních příležitostí, k nimž oslovení respondenti také přiřazují 

vysoké riziko. Jiné metody se používají minimálně, buď pro špatné předchozí zkušenosti, nebo do 

nich již oslovení respondenti zařazují konkretizované metody uvedené. K tomu se vztahuje i míra 

uvedeného rizika, kterou někteří oslovení vidí jako vysokou, jiní naopak jako nízkou. 

 

8) Které z metod používáte při následném výběru nových pedagogických pracovníků? 

 

Obrázek číslo 9 s procentuálním vyhodnocením metody používané vedoucími pracovníky 

v předškolním vzdělávání při výběru nových pedagogických pracovníků 

a) zhodnocení personálních dokumentů 44 60% 

 

   

b) výběrový pohovor 65 89% 

 

   

c) testování uchazečů (ukázková hodina…) 36 49% 

 

   

d) získávání a zhodnocení referencí 48 66% 
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Všechny výše uvedené metody při výběru pedagogických pracovníků jsou v rámci 

přijímacích řízení zcela běžně používány. Nabídnutá alternativa jiného způsobu výběru 

nebyla definována ani jedním z oslovených respondentů. Nejčastější volbou je výběrový 

pohovor, což odpovídá potřebě poznat uchazeče osobně, seznámit ho s potřebami a 

podmínkami, které mu může nové pracoviště nabídnout a co může novému pracovišti 

nabídnout uchazeč sám. Také je to jedinečná příležitost, kdy je vedoucímu pracovníkovi 

umožněno sledovat chování a jednání uchazeče a toto následně konfrontovat s projevy jeho 

neverbální komunikace. Poměrně často je používána metoda získávání a zhodnocení 

referencí, která vypovídá o tom, že oslovení vedoucí pracovníci potřebují získat všechny 

dostupné a vypovídající informace o uchazeči. Ta vodítka by nebyla úplná bez personálních 

dokumentů, kam primárně patří životopis a dokumenty dokladující dosažené vzdělání i další 

specializaci. Právě na základě životopisu je možné získat například reference z bývalého 

pracoviště, od kolegů či vedení. Nejméně používanou, ne však podceňovanou se jeví 

metoda testování. Pro některé z oslovených je tato metoda podstatnou zejména v podobě 

ukázkové hodiny. V rámci této metody uchazeč prokazuje nejen svoje znalosti a dovednosti, 

ale hlavně schopnost komunikovat s dětmi, zaujmout je i předat jim nové poznatky. Mezi 

metody používané při výběru pedagogických pracovníků řadí odborná literatura i 

assesssment centra. V dotazníku ale nebyla tato možnost uvedena na základě předchozího 

průzkumu. Jedná se o metodu méně známou a v oblasti předškolního vzdělávání 

nepoužívanou. Na tento fakt poukazuje i možnost doplnit další způsoby výběru 

pedagogických pracovníků do dotazníku, která nebyla využita ani jedním z oslovených 

respondentů. 

 

9) Pokud jste v otázce číslo 8 označili metodu použitou při výběru nových pedagogických 

pracovníků a) zhodnocení personálních dokumentů (při čemž 1 je nejnižší riziko): 

 

a) co vidíte jako rizikové s ohledem na možné nesprávné ovlivnění vašeho výběru? 
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Hodnotit dokumenty pouze osobně 

 

Obrázek číslo 10 s procentuálním vyhodnocením hodnocení dokumentů pouze osobně 

 
 

Podle oslovených respondentů přináší tento způsob hodnocení personálních dokumentů 

malou míru rizika. Vědomí, že má vedoucí pracovník úplnou kontrolu a přehled nad 

hodnocením dokumentace, mu dává jistotu správného posouzení. Musíme zde ovšem 

přihlédnout k malému procentu z oslovených, kteří si plně uvědomují riziko spojené 

s úsudkem pouze jednoho pracovníka.  

 

Delegovat kompletně celé hodnocení personálních dokumentů 

 

Obrázek číslo 11 s procentuálním vyhodnocením delegování kompletně celého hodnocení 

personálních dokumentů 

 
  

Podle dotazovaných spadá kompletní delegování celého hodnocení personálních dokumentů 

do poměrně rizikové oblasti. Vedoucí pracovník je v tomto případě nucen plně důvěřovat 
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osobě či osobám, kterým deleguje tyto pravomoci. Ovšem, pokud má právě důvěryhodné 

kolegy k dispozici, toto riziko se zmenšuje a on tak šetří svůj čas.  

 

Dělit se o hodnocení personálních dokumentů 

 

Obrázek číslo 12 s procentuálním vyhodnocením dělby hodnocení personálních dokumentů 

 
 

Podle oslovených se dělení o hodnocení personálních dokumentů jeví jako poměrně málo 

rizikové. Dalo by se říci, že „více hlav více ví“. Je zřejmé, že podělit se o tuto činnost 

přináší více jistoty do rozhodování.  

 

Předat hodnocení personálních dokumentů specialistům mimo organizaci 

 

Obrázek číslo 13 s procentuálním vyhodnocením předávání hodnocení personálních 

dokumentů specialistům mimo organizaci 
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Podle dotazovaných je zřejmé, že v případech, kdy je tato metoda používána, vidí v ní 

vedoucí pracovníci málo rizikových faktorů převážně díky objektivitě a odstupu 

nezúčastněných hodnotitelů. Stejně tak jí ale nevyhledávají a nepoužívají vedoucí 

pracovníci, kteří spatřují velké riziko v delegování této činnosti mimo organizaci. Tito 

hodnotitelé neznají subjektivní potřeby a konkrétní nároky na výběr nového pedagogického 

pracovníka. 

 

Jiný způsob 

 

Obrázek číslo 14 s procentuálním vyhodnocením jiného způsobu v metodě zhodnocení 

dokumentů 

 

 

Jiný způsob (napište) 

 

Další možné způsoby hodnocení personálních dokumentů podle oslovených respondentů: 

- hodnotit osobně spolu se zkušeným personalistou 

- hodnotit spolu s důvěryhodným kolegou 

- osobní ověřování pravdivosti uvedených údajů u minulých zaměstnavatelů 

- nehodnotit vůbec, brát jako fakt 

 

Další možnosti hodnocení personálních dokumentů dle respondentů uvedeny pod grafem. Málo 

rizikových faktorů přináší vedoucím pracovníkům, kteří je používají jako metody ověřené a 
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bezpečně fungující. Rizikové faktory se pravděpodobně objevují u těch vedoucích pracovníků, 

pro které jsou tyto metody málo známé a tudíž nepoužívané. 

 

b) Jaký způsob prevence proti riziku nesprávného výběru v této oblasti byste volili? 

Prevence rizika v této oblasti podle oslovených respondentů: 

- smlouva na dobu určitou spolu se zkušební dobou 

- nedelegovat plně pravomoci v této oblasti 

- dělit se o hodnocení dokumentů, konzultovat vlastní názor 

- využít kombinaci více variant posouzení – osobně, podělit se a předat i 

specialistům a zvážit jejich doporučení 

- hodnotit pouze osobně s ohledem na aktuální situaci 

- přihlédnout i k osobnímu kontaktu, pohovoru a doporučením 

- zaměřit se spíše na zkušenosti uchazeče a jeho zájem o nabízenou pracovní pozici i 

ukázku práce 

- zaměřit se i na kladné reference a zvážit odkud pochází 

- využít také osobní znalosti uchazeče v kombinaci se znalostí prostředí a podmínek 

týkajících se pracovního místa, v případě možnosti osobní návštěva 

- mít pevně daná kritéria požadavků a jasně definovanou pracovní pozici 

- použití speciálně upravených testů „na míru“ zpracovaných psychologem 

- nelze vynechat osobní kontakt 

 

Rizika v oblasti hodnocení dokumentů z pohledu oslovených jsou v největší míře 

spatřována v kompletním delegování dokumentů.  Z čehož vyplývá, že je třeba mít alespoň 

částečnou vlastní kontrolu nad věcmi, za které neseme zodpovědnost. V rámci hodnocení 

specialisty mimo organizaci se objevují různé názory. Některé tomuto způsobu přisuzují 

velkou míru rizika, hodnotí přece někdo, kdo nezná organizaci, poměry v ní, ani lidi a 

některé naopak vidí menší riziko v hodnocení osobou nezaujatou, u které se předpokládá 

určitá úroveň profesionality. Celkově nižší riziko spatřují oslovení respondenti ve fázi, kdy 

hodnotí sami nebo se o hodnocení dělí. V těchto způsobech mají úplnou nebo alespoň 

částečnou kontrolu nad hodnocením dokumentů. V možnosti jiných způsobů se uvádí 

hodnocení spolu se zkušeným personalistou nebo důvěryhodným kolegou, což by mělo 
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spadat do způsobu dělení se o hodnocení dokumentů, ale zde je důležité slovíčko spolu. 

Signalizuje potřebu spolupráce, ne každý svou část, ale společné hodnocení. Dále pak 

ověřování pravosti údajů uvedených v dokumentech nebo naopak brát dokumenty jako 

fakt. 

Prevence těchto rizik souvisí s jejich identifikací v předchozí části. Kdo z oslovených 

uchazečů potřebuje mít kontrolu nad touto činností, doporučuje nedelegovat pravomoci a 

naopak, kdo radši přenechá tuto kontrolu zkušenějším či specialistům, doporučuje 

delegovat nebo alespoň spolupracovat na hodnocení. Také je zajímavá možnost 

kombinovat způsoby interního a externího hodnocení dokumentů. Naskýtá možnost 

konfrontovat svoje názory a postřehy s dalšími odborníky. Co je potřebné, to jsou pevně 

daná kritéria požadavků s jasně definovanou pracovní pozici. Závěr je ale v každém 

případě na vedoucím pracovníkovi. Dále pak je evidentní, že se nelze spoléhat pouze na 

tento způsob, že je třeba referencí, osobních kontaktů i ukázek práce, schopností a 

dovedností uchazečů.  

 

10) Pokud jste v otázce číslo 8 označili jako metodu použitou při výběru nových 

pedagogických pracovníků b) výběrový pohovor (při čemž 1 je nejnižší riziko): 

 

a) co vidíte jako rizikové s ohledem na možné nesprávné ovlivnění vašeho výběru? 

 

Určený čas pro výběrový pohovor 

 

Obrázek číslo 15 s procentuálním vyhodnocením určeného času pro výběrový pohovor 
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Podle oslovených je čas pro výběrový pohovor, který si sami určí, bez zvláštního rizika. 

Z toho vyplývá, že většina vedoucích pracovníků dokáže určit jaký časový úsek je 

potřebný pro vypovídající výběrový pohovor. 

 

Volba prostoru pro výběrový pohovor 

 

Obrázek číslo 16 s procentuálním vyhodnocením volby prostoru pro výběrový pohovor 

 
 

Podle respondentů je i volba prostoru pro výběrový pohovor bez zvláštního rizika. Vedoucí 

pracovníci evidentně znají prostory, jimiž disponuje organizace, kterou řídí. Mají tedy 

možnost výběru nejvhodnějšího prostoru a také je v jejich kompetenci zorganizovat 

činnosti v organizaci tak, aby byl vybraný prostor k dispozici na dobu nezbytně potřebnou 

pro výběrový pohovor. 

 

Volba otázek pro výběrový pohovor 

 

Obrázek číslo 17 s procentuálním vyhodnocením volby otázek pro výběrový pohovor 
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Podle oslovených respondentů patří také volba otázek pro výběrový pohovor do oblasti 

s poměrně nízkým rizikem. Vhodně zvolené a pečlivě připravené základní otázky jsou 

jistým „odrazovým můstkem“ pro otázky doplňující. Každý uchazeč je specifická osobnost 

a vedoucí pracovník se volbou i formulací otázek musí přizpůsobit jeho reakcím i 

potřebám. Musí z nich vycházet a právě v této oblasti je jistá míra rizikových faktorů. 

 

Volba dalšího hodnotitele pro výběrový pohovor 

 

Obrázek číslo 18 s procentuálním vyhodnocením volby dalšího hodnotitele pro výběrový 

pohovor 

 
 

Podle oslovených respondentů je také volba dalšího hodnotitele pro výběrový pohovor bez 

zvláštních rizikových faktorů. Volba v tomto případě znamená možnost vybrat si právě 

toho spolupracovníka, který je nejvhodnější pro daný výběrový pohovor. Je však třeba 

připustit i možnost, že právě ta konkrétní volba nemusí vždy být úspěšná a předpoklad, že 

zvolený pracovník bude spolehlivým a odpovědným spoluhodnotitelem, může být mylný. 
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Jiný způsob 

 

Obrázek číslo 19 s procentuálním vyhodnocením jiného způsobu v metodě výběrového 

pohovoru 

 
 

Jiný způsob (napište) 

 

Další možné způsoby výběrového pohovoru podle oslovených: 

- znát reference před výběrovým pohovorem 

- eliminace trémy uchazeče podle jeho potřeb 

 

Respondenti se v nabídnuté možnosti jiného způsobu zmiňují o potřebě znát konkrétní 

reference uchazeče ještě před výběrovým pohovorem. A také poukazují na důležitost 

eliminace uchazečovi trémy. Oba tyto způsoby by se daly pojmenovat spíše jako doplnění 

či upřesnění metody výběrového pohovoru než jako další možný způsob. 

 

b) Jaký způsob prevence proti riziku nesprávného výběru v této oblasti byste volili? 

 

Prevence rizika v této oblasti podle oslovených respondentů: 

- předem připravené, vhodné, jasně formulované otázky 

- volba vhodného prostoru 

- nehodnotit sám, mít ještě nejméně jednoho vhodně zvoleného a nezaujatého 

hodnotitele, ev. zkušeného personalistu 
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- dostatečný časový prostor pro vzájemné poznání 

- přikládat pohovoru vážnost přijímacího řízení 

- předem zpracovat získané reference, po rozhovoru je eventuálně doplnit 

- zajistit si možnost jejich získání i z bývalého zaměstnání 

- k pohovoru mít doloženu i kompletní předchozí praxi 

- nevynechat následnou ukázku přímé práce s dětmi 

- konzultace formou supervize 

Rizika v oblasti výběrového pohovoru z pohledu oslovených respondentů jsou spatřována 

v poměrně nízké míře ve všech jeho zmíněných aspektech. Z čehož pravděpodobně 

vyplývá, že výběrový pohovor je poměrně častý způsob přijímacího řízení a tudíž se v něm 

vedoucí pracovníci pohybují s velkou dávkou jistoty. I v tomto případě je ale zřejmé, že 

pouze pohovor k úplnému a spolehlivému obrazu o uchazeči není dostačující. V možnosti 

jiných způsobů se jako další uvádí znalost referencí před výběrovým pohovorem a 

eliminace trémy uchazeče. Což ovšem vyžaduje i určitou znalost psychologie a z ní 

vyplývající účinný způsob komunikace.  

Prevence těchto rizik souvisí s jejich identifikací v předchozí části. Je třeba zvolit vhodný 

prostor, vhodného, nezaujatého a důvěryhodného spoluhodnotitele například v podobě 

zkušeného personalisty či psychologa. Dále pak mít dostatek času a to na důkladnější 

identifikaci osobnosti uchazeče. S tím souvisí i předem získané a zhodnocené reference. 

Ani tento způsob nelze použít pouze samostatně. 

 

11) Pokud jste v otázce číslo 8 označili jako metodu použitou při výběru nových 

pedagogických pracovníků c) testování uchazečů (ukázková hodina…), (při čemž 1 je 

nejnižší riziko):  

 

a) Co vidíte jako rizikové s ohledem na možné nesprávné ovlivnění vašeho výběru? 
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Neznámé prostředí v rámci testování uchazečů 

 

Obrázek číslo 20 s procentuálním vyhodnocením neznámého prostředí v rámci testování 

uchazečů 

 

 

Podle oslovených respondentů lze neznámé prostředí v rámci testování uchazečů zařadit ke 

středním rizikům. 

 

Neznámý kolektiv zúčastněných v rámci testování uchazečů 

 

Obrázek číslo 21 s procentuálním vyhodnocením neznámého kolektivu zúčastněných 

v rámci testování uchazečů 

 

Podle respondentů lze i neznámý kolektiv v rámci testování uchazečů zařadit ke středním 

rizikům. 
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Momentální psychický a fyzický stav uchazeče v rámci jeho testování 

 

Obrázek číslo 22 s procentuálním vyhodnocením momentálního psychického a fyzického 

stavu uchazeče v rámci jeho testování 

 

Podle oslovených respondentů patří i momentální psychický a fyzický stav uchazeče 

v rámci jeho testování ke středním rizikům. 

 

 

Momentální psychický a fyzický stav hodnotitele v rámci testování uchazečů 

 

Obrázek číslo 23 s procentuálním vyhodnocením momentálního psychického a fyzického 

stavu hodnotitele v rámci testování uchazečů 

 

Podle oslovených respondentů by momentální psychický a fyzický stav hodnotitele 

v rámci testování uchazečů neměl přinášet výrazná rizika. Je zřejmé, že vedoucí pracovník 

by měl být schopen ovládat a kontrolovat svůj momentální psychický a fyzický stav 

v souvislosti s výběrovým řízením. V případě, že zde jsou přeci jen problémy v této 
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oblasti, měl by být vedoucí pracovník schopen organizaci i termín výběru změnit tak, aby 

eliminoval eventuální dopad zmíněného rizika.   

 

Jiný způsob 

 

Obrázek číslo 24 s procentuálním vyhodnocením jiného způsobu v metodě testování 

uchazečů 

 

 

Jiný způsob (napište) 

 

Další možné způsoby testování uchazečů podle oslovených respondentů: 

- přesné zadání osnovy ukázkové hodiny 

- v rámci možností eliminace možné stylizace uchazečky, sledovat její vystupování 

komplexně (i mimo práci s dětmi) 

- pokud je to možné, uskutečnit více práce s dětmi i kooperaci s budoucími kolegy 

(třeba v podobě spolupráce na vystoupení…) 

 

Oslovení v rámci dalších možných způsobů testování uchazečů uvedli spíše než další 

způsob, další doporučení a konkretizaci stávajících. Tato doporučení se zaměřují na větší 

četnost ukázkových hodin, na její přesné zadání i na pečlivé sledování chování uchazeče 

včetně jeho neverbální komunikace. 
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b) Jaký způsob prevence proti riziku nesprávného výběru v této oblasti byste volili? 

 

Prevence rizika v této oblasti podle oslovených respondentů: 

- možnost „zmapování“ pracoviště, třídy, dětí předem 

- dostatek prostoru pro seznámení se s prostředím  

- pohovor nad způsobem provedení práce s dětmi (eliminace stresu) 

- projednání vzájemného očekávání  

- možnost setkat se na více ukázkových hodinách 

- „naladění“ dětí na spolupráci s cizí osobou 

- možnost vyzkoušet si práci nejdříve bez hodnotitele 

- brát ohled na momentální fyzický i psychický stav hodnotitele i uchazeče 

- mít možnost poznat uchazeče blíže ještě před ukázkovou hodinou 

- dát uchazeči prostor pro otevření se  

- možnost prodloužení zkušební doby 

 

Rizika v oblasti testování uchazečů (ukázková hodina…) z pohledu oslovených jsou poměrně 

rovnoměrně rozložena ve všech jeho aspektech. Je evidentní, že tento způsob je závislý na 

aktuálním rozpoložení všech zúčastněných i souvisejících okolností a že se nedá nikdy přesně 

zopakovat. Poměrně málo rizikových faktorů má momentální psychický a fyzický stav 

hodnotitele. Od vedoucích pracovníků se očekává, že ve své roli se musí dokázat ovládat ve 

většině situací. V možnosti jiných způsobů se uvádí jako další alternativa hodnotit uchazeče 

komplexně, nejen při práci s dětmi, uskutečnit více práce s dětmi i s budoucím kolektivem. Také 

se zde setkáváme s přesným zadáním ukázkové hodiny.  

Prevence těchto rizik souvisí s jejich identifikací v předchozí části. Jedná se o seznámení se 

předem s prostory, dětmi i kolektivem, možnost vyzkoušet si hodinu nejprve bez hodnotitele. 

Projednání vzájemného očekávání a způsobů provedení práce. Absolvovat více ukázkových 

hodin a připravit děti předem na jinou učitelku v podobě uchazečky. V případě nevyhovujícího 

momentálního fyzického či psychického stavu uchazeče se doporučuje změnit termín ukázkové 

hodiny. Utvořit si prostor pro důkladnější poznání uchazeče a vytvořit mu takové podmínky, aby 

se mohl otevřít. Mít zákonnou možnost ukončit pracovní poměr s uchazečem, který se po 

zkušební době ukáže naprosto nevhodným, resp. mít možnost prodloužit jeho zkušební dobu. 



71 

 

 

12) Pokud jste v otázce číslo 8 označili jako metodu použitou při výběru nových 

pedagogických pracovníků d) získávání a zhodnocení referencí (přičemž 1 je nejnižší riziko): 

 

a) co vidíte jako rizikové s ohledem na možné nesprávné ovlivnění vašeho výběru? 

 

Reference od vedoucího pracovníka uchazeče (bývalého nebo stávajícího) 

 

Obrázek číslo 25 s procentuálním vyhodnocením referencí od vedoucího pracovníka 

 

 

 

 

Podle oslovených respondentů patří reference od vedoucího pracovníka uchazeče 

(bývalého nebo stávajícího) ke spolehlivým, rizikové faktory v této oblasti by měly být 

minimální. Vedoucí pracovník uchazeče by měl mít všechny relevantní informace. Dokáže 

posoudit jeho schopnosti, dovednosti, pracovní nasazení, týmového ducha, schopnost 

komunikace atd. 
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Reference kolegů uchazeče 

 

Obrázek číslo 26 s procentuálním vyhodnocením referencí kolegů uchazeče 

 

Podle oslovených by reference kolegů uchazeče měly přinášet nízkou míru rizika. 

Kolegové uchazeče znají po osobní i pracovní stránce. 

 

Reference známých hodnotitele 

 

Obrázek číslo 27 s procentuálním vyhodnocením referencí známých hodnotitele 

 

Podle respondentů reference od známých hodnotitele s sebou přináší jistou míru rizika. 

Známí hodnotitele nemusí být přímo z praxe v předškolním vzdělávání. Mohou znát dobře 

hodnotitele, nemusí tak dobře znát i uchazeče. Nemusí také přesně vědět, jakého uchazeče 

hodnotitel potřebuje, na jakou pozici a proč.  
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Hodnocení možných budoucích kolegů uchazeče 

 

Obrázek číslo 28 s procentuálním vyhodnocením hodnocení možných budoucích kolegů 

uchazeče 

 

Podle oslovených respondentů je překvapivě hodnocení uchazeče možnými budoucími kolegy 

označováno jako málo rizikové. Pedagogičtí pracovníci, kteří mají mít ve svém středu nového 

kolegu, volí velmi obezřetně. Jsou si vědomi, že se jedná o nového člena týmu. 

 

Jiný způsob 

 

Obrázek číslo 29 s procentuálním vyhodnocením jiného způsobu v metodě získávání a 

zhodnocení referencí 

 

Podle oslovených respondentů byl uveden jeden další způsob a tím jsou reference 

nevyžádané. Může jít o doporučení i o pomluvy. Pro ostatní oslovené respondenty jde o 

neznámé a nepoužívané způsoby, tudíž jim je přiřazována rozdílná míra rizika podle toho, 

jak se jednotlivci staví k pro ně neznámé oblasti.  
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Jiný způsob (napište) 

 

Další možné způsoby získávání a zhodnocení referencí podle oslovených respondentů: 

- nevyžádané reference 

 

b) Jaký způsob prevence proti riziku nesprávného výběru v této oblasti byste volili? 

 

Prevence rizika v této oblasti podle oslovených uchazečů: 

- zajistit si reference bývalých vedoucích stejně tak, jako kolegů minulých i 

budoucích, pokud je to možné a žádoucí 

- zvolit si vhodného a důvěryhodného hodnotitele referencí 

- znát poskytovatele referencí 

- udržet si nadhled při získávání i hodnocení referencí 

- mít možnost osobního kontaktu s bývalým vedoucím či kolegy uchazeče, věnovat 

pozornost i jejich neverbální komunikaci 

- uvědomit si, že každý názor je subjektivní a kombinovat tuto metodu i s dalšími  

 

Rizika v oblasti získávání a zhodnocení referencí z pohledu oslovených respondentů jsou 

v nejmenší míře spatřována v referencích vedoucích pracovníků a kolegů současných i 

budoucích. Tito by měli znát dotyčného uchazeče po jeho pracovní i lidské stránce. 

V zájmu budoucích kolegů je vybrat si do svého kolektivu vhodného kolegu. U referencí 

známých hodnotitele jsou rizika rozložena, je tedy otázkou, jak jsou důvěryhodní a 

obeznámení s osobou uchazeče. V možnosti jiných způsobů se uvádí reference 

nevyžádané. Zde je také třeba posoudit pravdivost těchto referencí. Může se jednat o 

pomluvu nebo o snahu pomoci za každou cenu. 

Prevence těchto rizik souvisí s jejich identifikací v předchozí části. Je třeba zajistit si 

reference ze všech dostupných sfér – vedoucí, kolegové a to současní i budoucí. Mít 

možnost osobního kontaktu s poskytovateli referencí, a pokud je neznáme, zaměřit se 

jejich důvěryhodnost, sledovat neverbální komunikaci atd. Dále je třeba udržet si nadhled 
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při hodnocení referencí a zvolit si vhodného a důvěryhodného spoluhodnotitele. 

Nezapomenout, že každý názor je subjektivní a kombinovat tuto metodu i s dalšími. 

 

13) Pokud jste v otázce číslo 8 označili jako metodu použitou při výběru nových 

pedagogických pracovníků e) jiné (při čemž 1 je nejnižší riziko): 

 

a) Co vidíte jako rizikové s ohledem na možné nesprávné ovlivnění vašeho výběru? 

 

- Možnost ovlivnění referencí. 

- Možnost úpravy životopisu dle požadovaných předpokladů. 

- Neznalost způsobů výběru nových pedagogických pracovníků. 

- Nedostatek zkušeností. 

 

b) Jaký způsob prevence proti riziku nesprávného výběru v této oblasti byste volili? 

 

Prevence rizika v této oblasti podle oslovených respondentů: 

- seznámení se se způsobem výběru nových pedagogických pracovníků a 

informování uchazeče v tomto smyslu 

- dostatek časového prostoru  

- vše „dělit dvěma“  

 

Rizika v oblasti jiné metody z pohledu respondentů nejsou kvalifikována, neboť jsou zde 

uvedeny spíše rady, na co si dát pozor a co se může v jednotlivých případech přihodit. 

Např. možnost ovlivnění referencí, úpravy životopisu dle daných požadavků. Také 

nezkušenost a neznalost postupů a metod při výběru nových pedagogických pracovníků je 

velké riziko a není ostudou poradit se se zkušenějšími kolegy či specialisty.  

Prevence těchto rizik souvisí s jejich identifikací v předchozí části. Je třeba se seznámit se 

způsobem a metodami výběru nových pracovníků a informovat o nich také uchazeče. Mít 

dostatek času pro zhodnocení všech metod a způsobů a pro ověření jejich pravdivosti. 
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Nezaměřit se pouze na jednu z nich, ale přihlížet ke všem stejnou měrou a prokonzultovat 

svůj názor s důvěryhodnou a kompetentní osobou. 

 

14) Která z uvedených metod při výběru nových pedagogických pracovníků dle vás 

přináší nejvíce rizikových faktorů, které mohou vaše preference ovlivnit? 

 

Hodnocení dokumentů 

 

Obrázek číslo 30 s procentuálním vyhodnocením hodnocení dokumentů 

 

Podle respondentů s sebou metoda hodnocení dokumentů při výběru nových 

pedagogických pracovníků přináší střední míru rizika, při kterém by byly ovlivněny 

preference vedoucích pracovníků účastnících se výběru samotného. 
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Výběrový pohovor 

 

Obrázek číslo 31 s procentuálním vyhodnocením výběrového pohovoru 

 

Podle oslovených respondentů patří metoda výběrového pohovoru při výběru nových 

pedagogických pracovníků k metodám přinášejícím minimální riziko. Vedoucí pracovníci 

si jsou vědomi, že tuto metodu mají plně pod kontrolou. 

 

Testování uchazečů (ukázková hodina…) 

 

Obrázek číslo 32 s procentuálním vyhodnocením testování uchazečů (ukázková hodina…) 

 

 

Podle oslovených respondentů patří metoda testování uchazečů při výběru nových 

pedagogických pracovníků k metodám přinášejícím malé riziko. Vedoucí pracovníci mají i 

v této metodě kontrolu nad činnostmi uchazeče. 
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Získávání a zhodnocení referencí 

 

Obrázek číslo 33 s procentuálním vyhodnocením získávání a zhodnocení referencí 

 

Podle respondentů patří metoda získávání a zhodnocení referencí při výběru nových 

pedagogických pracovníků k metodám se středním rizikem. 

 

Jiné 

 

Obrázek číslo 34 s procentuálním vyhodnocením jiné metody při výběru nových 

pedagogických pracovníků 

 

 

Podle oslovených respondentů v jiných metodách výběru nových pedagogických 

pracovníků byla opět uvedena konkretizace metod předchozích.  
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Jiný způsob (napište): 

 

- tréma uchazeče jako problém momentálního psychického stav 

- pravdivost životopisu 

 

Rizika v oblasti metod při výběru pedagogických pracovníků z pohledu oslovených 

respondentů jsou v nejmenší míře spatřována ve výběrovém pohovoru a ukázkové hodině, 

jak vyplynulo i z předchozích odpovědí. V hodnocení dokumentů jsou rizika vcelku 

rovnoměrně rozložena, je evidentní, že tato otázka je podložena zákonnými požadavky a je 

třeba se k ní postavit zodpovědně. Získávání a zhodnocení referencí se jeví jako méně 

rizikové, ale s určitými podmínkami, jako je důvěryhodnost zdrojů a pravdivost získaných 

informací. Jiný způsob metod nebyl v úvodní otázce uveden, ale i tak se zde objevuje 

určitá míra rizika. Pokud jiné metody jsou oblastí neznámou, můžeme je posuzovat buď 

jako neexistující, tudíž bez nebezpečí. Nebo jako metody existující, se kterými nejsme 

obeznámeni, takže nevíme, co od nich lze očekávat. A právě zde se nebezpečí může 

projevit. V možnosti jiných způsobů se uvádí jako připomenutí možného problému tréma 

uchazeče a jeho momentální psychický stav a pravdivost údajů v životopisu uchazeče. 

Prevence těchto rizik je v konkrétní podobě rozepsána u předchozích otázek a souvisí 

s jejich identifikací v úvodních částech těchto otázek. 

Na závěr hodnocení kvantitativních dotazníků bych ráda uvedla příklad jednoho z méně 

obvyklých případů, které se mohou v této oblasti vyskytnout. Zároveň bych touto formou 

chtěla poděkovat oslovené paní ředitelce za její ochotu poskytnout podnětné informace 

mimo dotazník. Její odpověď přikládám bez úpravy, pouze dodržuji slib anonymity.  

„Dobrý den, zkoušela jsem to vyplnit, ale nějak do toho dotazníku nepasujeme, tak spíš pro 

zajímavost informace pro vás: 

Jsme nová nestátní alternativní MŠ a ZŠ. Rozhodnutí, že spolu se základní školou vznikne i 

mateřská škola, vzešlo ode mě - zřizovatelky (nikoli ředitelky) poté, co jsem se seznámila s 

velmi schopnou „školkovou“ učitelkou, kterou zajímala naše škola a mně přišlo jako 

škoda, když máme někoho schopného, nechat ho jít jinam. Další učitelky se ozvaly samy, už 

před vznikem zařízení, protože je zaujala koncepce. Výběr byl jednoduchý - kromě toho, že 
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měly příslušné vzdělání, byly ochotny věnovat projektu svůj volný čas ještě před tím, než 

měly cokoli jistého (protože nikdo nemohl vědět, zda se školku podaří založit), vyhovovala 

jim koncepce již existující školy, kde se byly podívat, byly ochotny si dodělat kurzy 

respektování, montessori pedagogiky a kritického myšlení. Když se podílely na akcích pro 

veřejnost, byla jsem spokojena s tím, jak komunikují s dětmi i rodiči a vzhledem k tomu, že 

jsme třicetitisícové město, všechny byly známé známých, takže celkem přirozeně osobním 

kontaktem došlo k tomu, že někdo z přátel potvrdil, že dotyčné by sám za sebe děti svěřil. 

Od doby, kdy školka vznikla, už se našly další paní učitelky, které samy projevily zájem být 

součástí naší školky, opět nabízejí pomoc na akcích, doplnění kurzů atd. - zatím máme 

plno, ale kdybychom někoho potřebovali, už budeme vybírat z těch, kdo mají dlouhodobý 

zájem a stejné pedagogické směřování. Personální agenturu bych nikdy neoslovila, protože 

jsme pedagogicky specifičtí a někdo z venku by těžko posoudil, zda uchazeč považuje za 

důležité stejné věci jako my, pokud by se v nich do hloubky neorientoval (nestačil by ani 

montessori kurz, protože i jednotlivá zařízení se liší tím, jakým způsobem montessori 

pedagogiku pojmou).“ 

I z této odpovědi je patrné, že ač nevědomky, zřizovatelka použila všechny metody výběru 

nového pedagogického personálu, které jsou uvedené v dotazníku. 

V rámci hodnocení dokumentů si ověřila, zda mají uchazeči potřebnou kvalifikaci 

k výkonu povolání učitelky mateřské školy. 

Výběrový pohovor evidentně probíhal při prohlídce základní školy a spolu s ukázkou práce 

s dětmi, schopnosti komunikovat s nimi i s jejich rodiči. 

Reference potvrdily kompetentnost uchazečů pro tuto práci. Ať už vyžádané či 

nevyžádané. Nejlepším doporučením je, když sám rodič bez obav svěří své dítě do jejich 

péče. 

Přibyla další důležitá kritéria pro výběr budoucího pedagogického personálu, jako je 

ochota se dále vzdělávat v oblastech potřebných pro rozvoj vize mateřské školy. Dále pak 

ochota věnovat svůj volný čas pro vytváření a rozvoj cílů, kterým věří. Prokázala se zde 

obrovská motivace, elán i dovednosti v tomto směru nezbytné. 

Paní zřizovatelka projevila velkou odvahu i předvídavost, která jí umožnila následně 

vytvořit fungující a na sebe navazující stupně výchovně vzdělávací soustavy na poli 

alternativního vzdělávání. Nevím, jak dalece je paní zřizovatelka seznámena s odbornou 
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literaturou, ale její přístup ve mně vzbuzuje potřebu podpořit ho poznatky získanými právě 

studiem odborné literatury:  

Je třeba získávat a stabilizovat vysoce produktivní pracovníky a vytvářet pro ně stálá a 

srozumitelně specifikovaná pracovní místa. (Koubek, 2001) 

 

4.2. Vyhodnocení interview 

 

Interview jsem vyhodnotila podle jednotlivých otázek s nabídkou pohledu jejich interpretace 

vycházejících z odpovědí oslovených respondentů. Dále pak hodnocení výsledků některých 

otázek v konfrontaci mezi sebou, nabídek dalších možných způsobů a metod a v neposlední 

řadě prevencí identifikovaných rizik a doporučeních z nich vyplývajících. 

 

Interview jako metoda kvantitativního rozhovoru  

 

1) Jakým způsobem probíhá oslovování nových pedagogických pracovníků na vaší 

škole? 

 

a. Máte stanovena pevná pravidla pro oslovování nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Většina oslovených respondentů nemá pevně stanovená pravidla. Přizpůsobují se aktuální 

situaci, konkrétním potřebám a konkrétním uchazečům. Pevná pravidla neuznávají 

v oblasti týkající se lidí, neboť každý je osobnost s individuálními potřebami i způsobem 

komunikace a prezentace. Nezbytností je ale odpovídající kvalifikace. U pevně 

stanovených pravidel oslovují uchazeče nejprve na základě doporučení, následně když se 

uchazeči hlásí sami a nakonec oslovují pedagogické školy nebo úřady práce. 

 

b. Jaké konkrétní metody používáte a proč? 
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Oslovení respondenti nejčastěji používají oslovování bývalých nadřízených, bývalých i 

stávajících kolegů. Stejně tak jako oslovování vedoucích pracovníků z okolí a doporučení 

konkrétní důvěryhodné osoby, která je o uchazeči informována. Tento způsob volí 

z důvodu osobního kontaktu s osobou, která může podat vypovídající informace o 

osobnosti uchazeče, jeho chování, jednání, způsobu práce i ochoty v nadstandardních 

aktivitách. Jedna z nejjistějších metod v tomto případě je, když se uchazeči nabízejí sami, 

protože mají zájem pracovat právě v této organizaci a mají o ní i potřebné informace. I v 

tomto případě se ověřují reference. Školy připravující pedagogické pracovníky oslovují 

následně. Čerství absolventi potřebují hodně praxe a důsledného a efektivního vedení, ale 

jsou přizpůsobivější novým podmínkám, jsou pro ně primárními. Úřady práce pak většinou 

minimálně, v případě absence uchazečů z předchozích metod. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Oslovení respondenti vidí největší riziko v podávání inzerátů, ať už v tisku, na internetu 

nebo v mediích. Inzerát je stručný a jasný, ale nezahrnuje „lidské“ požadavky na uchazeče.  

Jedná se o neosobní způsob bez osobního kontaktu. Uchazeči, kteří se přihlásí touto 

formou, jsou pro ně velkou neznámou. Hodně času je následně stojí ověřování získaných 

informací i doplňování informací chybějících. O těchto uchazečích nejsou žádné jiné 

informace, než napíší sami a mohou být skreslené či nepravdivé. Také se mohou přihlásit 

nevhodní uchazeči. Nemusí z krátkého textu plně pochopit potřeby organizace a splňovat 

požadavky zejména v oblasti charakteru, temperamentu i komunikačních dovedností. Také 

se v dnešní době objevuje možnost zneužití uvedených dat, která je tudíž třeba volit velmi 

obezřetně. V rámci prevence tohoto rizika tento způsob oslovování uchazečů nepoužívají. 

Úřady práce nabízejí pouze momentálně nezaměstnané pracovníky. O důvodech, proč jsou 

nezaměstnaní, však nejsou informace žádné. Zde také většinou respondenti uchazeče 

nehledají. 

Riziko také vidí v referencích, pro některé jsou to „neznámé vody“, nemůžou s jistotou 

tvrdit, že jim lze věřit. Nedávají na reference, pokud skutečně nejsou od spolehlivého 

zdroje. 
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Určitá míra rizika je podle oslovených respondentů ve všech metodách. Z těch nejčastěji 

používaných je riziko i v tom, když se uchazeči nabízejí sami. Mají sice zájem o danou 

konkrétní práci, ale není nic známo o důvodu, proč hledají práci. Chtějí například odejít ze 

stávajícího pracoviště a proč? 

 

d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje oslovování pedagogických 

pracovníků a proč? 

 

Oslovení respondenti se nejprve této činnosti věnují sami, eventuálně se zástupcem. 

Důležité je mít přehled. Následně se zapojují všichni stávající pracovníci. Získávají 

informace, eventuálně doporučení na vhodné uchazeče v okruhu svých blízkých, známých, 

bývalých spolupracovnících atd. Vždy je lepší mít možnost výběru.  Tyto získané 

informace většinou zpracovávají osobně, kompetence delegují až v dalších krocích jako je 

výběr a adaptace nového pracovníka. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Všichni oslovení respondenti hovořili o vcelku úspěšně zvolených uchazečích, ze kterých 

se postupně stali vhodní pedagogičtí pracovníci i platní členi týmu. Drží se svých 

uvedených osvědčených pravidel. Ve fázi oslovení většinou mají již i reference týkající se 

nejen vzdělání, ale i osobnosti uchazeče.  Také byla možnost výběru z více uchazečů a 

většinou i vhodná rezerva k dalšímu oslovení. Úspěšnost svým způsobem dokazuje i ta 

skutečnost, že nové pracovnice se hledají až ve fázi, kdy stávající odcházejí do důchodu. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob oslovování nových pedagogických pracovníků, 

jaký a proč?  

 

Oslovení respondenti by uvítali v rámci oslovování nových pedagogických pracovníků 

agenturu v podobě archivu, či registru všech pedagogických pracovníků pro předškolní 
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vzdělávání.  A to nejen těch, co jsou momentálně k dispozici, ale i o těch, co jsou 

v pracovním poměru nebo budou v brzké době k dispozici s údaji o jejich praxi, bydlišti, 

specializaci atd. Kde by se mohly zadat konkrétní požadavky a prostřednictvím 

nestranného správce by následně byly obdrženy vybrané kontakty. Něco jako „Head 

hunter“ (lovec hlav). Kdyby tento způsob oslovování nových kandidátů bezpečně 

fungoval, ušetřil by vedoucím pracovníkům (podle oslovených respondentů) hodně času a 

neviděli by v něm takové riziko. Definitivní rozhodnutí, koho oslovit by ovšem stále 

zůstalo v kompetenci vedoucích pracovníků. 

 

2) Jakým způsobem probíhá výběr pedagogických pracovníků? 

 

a. Máte stanovená pevná pravidla pro výběr pedagogických pracovníků? 

 

Oslovení respondenti, co nemají pevně stanovená pravidla, se přizpůsobuji momentální 

situaci i osobnosti uchazeče stejně jako při oslovování vhodných uchazečů. Nejprve je 

nutné mít potřebné dokumenty ohledně kvalifikace uchazečů. Co je ale také třeba vědět 

předem, je na jaké konkrétní místo, k jakým dětem a do jakého týmu je plánováno nového 

pedagogického pracovníka umístit. Nedávají sice přímo na první dojem, ale sledují 

neverbální komunikaci, chování k okolí, zevnějšek atd.  Ti, co mají pevně stanovená 

pravidla, postupují od hodnocení dokumentů, získávání a zhodnocení referencí, 

výběrového pohovoru a ukázkové hodiny. V rámci referencí jsou důležité informace o 

bydlišti, dovednostech uchazeče i neverbální komunikaci. 

 

b. Jaké konkrétní metody výběru používáte a proč? 

 

Všichni oslovení respondenti používáme všechny metody uvedené v dotazníku v různé 

míře a v různém pořadí. Prvotní je ovšem zhodnocení dokumentů, zejména životopisu a 

doklady o vzdělání, jestli odpovídá zákonným požadavkům a co může ze svých dalších 

získaných kvalifikací nabídnout právě dané organizaci. Vedoucí pracovník musí mít jasno, 

koho chce, kam ho chce a proč. Dalším krokem bývá získávání a zhodnocení referencí. 
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Bývá dobré mít tyto informace ještě před výběrovým pohovorem nebo dokonce před 

obdržením potřebných dokumentů. Reference z důvěryhodného zdroje jsou velmi důležité, 

nabízejí pohled z osobního kontaktu někoho uchazeči blízkého. Často poskytují i 

informace chybějící v dokumentech, jako je bydliště, závislost na dopravě, specializace, 

zájmy atd. Dále pak obvykle následuje nestrukturovaný, strukturovaný i polostrukturovaný 

výběrový pohovor. Jsou zde podle typu pohovoru připravené okruhy témat, otázky a 

odpovědi, ale většina z respondentů jedná i podle konkrétní situace a v rámci tohoto 

pohovoru sledují i prvky neverbální komunikace a dávají si je do souvislostí s chováním a 

jednáním uchazečů. Pro tento pohovor je třeba mít dostatek času a zvolit vhodné prostředí.  

V rámci testování se používá vytváření modelových situací, kde se identifikuje schopnost 

uchazeče řešit náhlé problémy, jeho vyrovnanost a postupy. V některých případech 

modelové situace probíhají přímo v průběhu pracovních činností. Je důležité, aby uchazeči 

vycházeli nejen s dětmi, ale stali se i platnými členy týmu. Ukázková hodina je také 

důležitým prvkem výběrového řízení, protože hodně vypoví o uchazeči, jeho způsobu 

práce dětmi, jeho schopnostech a dovednostech. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Oslovení respondenti vidí rizikové faktory v dokumentaci, kde mohou být nesprávné, 

chybné nebo zkreslené údaje. Fungující prevenci v tomto případě je nespoléhat pouze na 

dokumenty a v rámci možností ověřit jejich pravdivost. Dále pak jsou rizikové reference, 

byť bývají mnohdy velkou oporou. Jde o osobní vztahy, a proto mohou být zavádějící. Je 

důležité získat reference z více důvěryhodných stran, reference od nezainteresovaných 

osob, aby hodnocení byla objektivní, jedná se zde i prevenci proti tomuto riziku. Je třeba 

k nim přidat i svoje zkušenosti a intuici. Riziko je patrné i v ukázkových hodinách. Není 

zaručené, že uchazeč předvádí úroveň každodenní práce nebo se jedná jen o momentální 

potřebu dobře se uvést. Je proto důležité, aby posouzení nebylo pouze na jedné osobě. 

 

d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje výběru pedagogických pracovníků 

a proč? 
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Oslovení respondenti se výběru účastní osobně, v některých případech se zástupcem či 

zvoleným specialistou. Je možné rozdělit kompetence mezi zúčastněné nebo sledovat vše 

společně.  Rozdělené úlohy mohou být vhodnou prevencí, protože se každý může důkladně 

soustředit na určitou stránku osobnosti uchazeče a zachytí i drobnosti. Také je obvyklé 

seznamovat uchazeče s dalšími pracovníky v organizaci a čerpat z jejich zpětné vazby. 

V rámci tohoto seznámení je ale pro ucelený pohled potřebné jim také poskytnout všechny 

získané dostupné informace o uchazečích. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Oslovení respondenti mají většinou vypracovaný takový postup, že úspěšnost volby 

kvalitního pedagogického pracovníka, je poměrně velká. Její velká úspěšnost je také 

přisuzována kolektivní spolupráci a vzájemné komunikaci. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob výběru pedagogických pracovníků, jaký a proč? 

 

Většina oslovených respondentů je se svým způsobem spokojená. Pokud by byla možnost 

seznámit se s jiným spolehlivě fungujícím způsobem, nezamítli by jí, ale zvážili by jí 

v souvislosti s konkrétními podmínkami a potřebami své organizace. Dále pak by byla 

zajímavá možnost prodloužit zkušební dobu přijatého pracovníka a v rámci ní nenásilně 

nastolovat modelové situace a utvořil si tak ucelený a vypovídající obraz o jeho schopnostech a 

dovednostech. Také možnost „ukázkového týdne či měsíce“ ještě před uzavřením pracovního 

poměru by byl další způsob v rámci přijímacího řízení. Neměla by chybět ani možnost testu 

osobnosti hodnoceným zkušeným psychologem, aby bylo patrné s jakými vlastnostmi, 

temperamentem a potřebami mohou vedoucí pracovníci u uchazečů počítat. 

 

3) Využíváte možnost zkušební doby pro nové pedagogické pracovníky jako určitý 

druh pojistky? 

vždy spíše ano spíše ne nikdy 



87 

 

Všichni oslovení respondenti vidí zkušební dobu jako nutnost. Nikoho nemůžeme poznat 

dobře pouze během přijímacího řízení a nikdo nejsme neomylný. 

 

4) Máte zkušenost s nevhodně zvoleným kandidátem? Pokud ano, která oblast při jeho 

výběru se ukázala posléze jako nejrizikovější a jak tato zkušenost ovlivnila váš 

další přístup k této problematice, postupy, metody…? 

 

Pokud oslovení respondenti měli tuto zkušenost, podělili se o ni. A pokud jí neměly, uvedli 

příklad z jejich blízkého okolí. Jako problém se ukázaly právě zavádějící reference a 

nedostatek času. Naléhavost získat nového pedagogického pracovníka. Jako doporučení 

prevence těchto rizik uvádějí: Nedávat pouze na reference jednoho člověka, brát je jen jako 

podklad a dávat více na svou intuici. Nehodnotit sama a nerozhodovat na místě. Nechávat 

si prostor pro zvážení svého rozhodnutí. Také jsou velmi důležité zkušenosti v této 

oblasti, nezkušený člověk by rozhodně neměl hodnotit sám pouze na základě své intuice. 

 

5) Uvítali byste možnost využití metod oslovování a výběru nových pedagogických 

pracovníků osvědčených v jiných zařízeních nabízejících předškolní vzdělávání? 

 

Toto téma je velmi naléhavá a zajímavá oblast. Žádný z oslovených respondentů se 

nebránil možnosti poznat fungující způsoby přijímání nových pedagogických pracovníků. 

Zda by fungoval i v jejich prostředí, je nutné následně ověřit a případně přizpůsobit jejich 

podmínkám. Nelze bez úprav přejímat, co funguje jinde, protože nikde nejsou úplně 

shodné podmínky.   
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4.3. Shrnutí výzkumné části 

 

Ve výzkumné části se zabývám hledáním odpovědí na tyto výzkumné otázky: 

1) Jaká jsou rizika v oblasti výběru pedagogických pracovníků? 

2) Jaká jsou konkrétní preventivní opatření v této oblasti? 

Po zhodnocení dotazníkového šetření a osobních interview mohu nabídnout pohled ředitelů 

a vedoucích pracovníků zařízení nabízejících předškolní vzdělávání na možná rizika při 

výběru nových pedagogických pracovníků a způsoby jejich prevence i s následnými 

doporučeními v této oblasti.  

Největší riziko v metodách při slovování nových pedagogických pracovníků oslovení 

respondenti připisují inzerci v médiích i inzerci na internetu. Jedná se o metody neosobní, 

nejméně používané právě pro svou velkou rizikovost. Je známá veřejná obava ze zneužití 

či zkreslení uveřejněných dat. K poměrně velkému riziku patří i oslovování v rámci 

veletrhu pracovních příležitostí. Tato metoda nebývá běžnou v předškolním vzdělávání. K 

metodám s nejnižším rizikem pak přiřazují metodu přímého oslovení vhodného jedince a 

další metodou s nízkým rizikem je metoda doporučení současného zaměstnance. Mezi tyto 

metody patří i metoda, kdy se uchazeči nabízejí sami. Prevencí a současně doporučením 

v této oblasti je pokud možno nejrizikovější metody nepoužívat. V případě nutnosti je třeba 

obezřetně volit uveřejněné informace o organizaci.  

V rámci metod výběru pedagogických pracovníků je určitá míra rizika spatřována v každé 

z nich. Záleží na zkušenostech, které oslovení respondenti s touto problematikou mají. 

Z toho vyplývá jejich prevence a následná doporučení. 

 

Metoda hodnocení dokumentů – prevence těchto rizik závisí na zkušenostech oslovených 

respondentů. Kdo potřebuje mít kontrolu nad touto činností, doporučuje nedelegovat 

pravomoci a naopak, kdo radši přenechá tuto kontrolu zkušenějším či specialistům, 

doporučuje delegovat nebo alespoň spolupracovat na hodnocení. Také je zajímavá možnost 

kombinovat způsoby interního a externího hodnocení dokumentů. Naskýtá možnost 

konfrontovat svoje názory a postřehy s dalšími odborníky. Co je potřebné, to jsou pevně 

daná kritéria požadavků a jasně definovanou pracovní pozici. Závěr je ale v každém 
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případě na vedoucím pracovníkovi. Dále pak je evidentní, že se nelze spoléhat pouze na 

tento způsob, že je třeba referencí, osobních kontaktů i ukázek práce, schopností a 

dovedností uchazečů. 

Metoda výběrového pohovoru – jako prevence těchto rizik je třeba zvolit vhodný prostor, 

vhodného, nezaujatého a důvěryhodného „spoluhodnotitele“, např. v podobě zkušeného 

personalisty či psychologa. Dále pak mít dostatek času a to i na důkladnější poznání 

osobnosti uchazeče. S tím souvisí i předem získané a zhodnocené reference. Ani u tohoto 

způsobu nelze vynechat další v podobě již zmíněných referencí a ukázky práce. 

Metoda testování uchazečů (ukázková hodina…) -  při prevenci těchto rizik se jedná o 

seznámení se předem s prostory, dětmi i kolektivem, možnost vyzkoušet si hodinu nejprve 

bez hodnotitele. Projednání vzájemného očekávání a způsobů provedení práce. Absolvovat 

více ukázkových hodin a připravit děti předem na jinou učitelku v podobě uchazečky. 

V případě nevyhovujícího momentálního fyzického či psychického stavu uchazeče změnit 

termín ukázkové hodiny. Utvořit si prostor pro důkladnější poznání uchazeče a vytvořit mu 

takové podmínky, aby se mohl otevřít. Mít zákonnou možnost ukončit pracovní poměr 

s uchazečem, který se po zkušební době ukáže naprosto nevhodným. 

Metoda získávání a zhodnocení referencí - prevencí těchto rizik je potřeba zajistit si 

reference ze všech dostupných sfér – vedoucí, kolegové současní i budoucí. Mít možnost 

osobního kontaktu s poskytovateli referencí, a pokud je neznáme, zaměřit se jejich 

důvěryhodnost, sledovat neverbální komunikaci atd. Dále je třeba udržet si nadhled při 

hodnocení referencí a zvolit si vhodného a důvěryhodného „spoluhodnotitele“. 

Nezapomenout, že každý názor je subjektivní a kombinovat tuto metodu i s dalšími. 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Závěr 

 

Znalost prevence rizik v oblasti výběru pedagogických pracovníků v MŠ je velkou zbraní 

při příjímacích řízeních nejen v předškolním vzdělávání. Cílem mé práce bylo stanovit 

konkrétní preventivní opatření, která vychází z identifikace a vyhodnocení možných rizik 

při výběru pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání s ohledem na jejich 

budoucí začlenění do pracovního procesu. 

Pro dosažení stanoveného cíle byly postupně zpracovány následující okruhy: 

1. Personalistika a její rizika 

Personalistika je jako vědní obor velmi mladá, její počátky se datují zhruba od poloviny 

minulého století. Postupně se dostávala do popředí zájmu firem a organizací a v dnešní 

době představuje nesmírně důležitou oblast pro jejich úspěšné fungování a další rozvoj. 

Její prioritní náplní je péče o člověka v souvislosti s pracovním procesem a jeho efektivitou 

směřovanou k plnění cílů organizace. Personalistům bývá tedy svěřena velká odpovědnost 

a tím i značná míra rizika. K jejich úkolům patří tato rizika zohlednit, eliminovat a vytvářet 

účinná preventivní opatření. 

2. Výběr pedagogických pracovníků 

Výběr pedagogických pracovníků je jedna z  důležitých personálních činností. Je třeba jí 

vnímat v rámci navazujících, souvisejících a doplňujících činností, které následně tvoří 

ucelený pohled na způsob efektivního a rentabilního obsazování volných pracovních míst.  

3. Specifika výběru pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání 

Každá úroveň naší výchovně vzdělávací soustavy má svá specifika a to ve všech oblastech. 

Výběr předškolních pedagogů není výjimkou. Předškolní vzdělávání je třeba vnímat jako 

první stupeň vzdělávací soustavy a nese svůj podstatný díl zodpovědnosti ve vzdělávacím 

procesu. Je nezbytné se zde tedy zabývat také osobností předškolního pedagoga. Důležitost 

role v týmu, kterou je v určitém termínu nutné obsadit v dané organizaci právě s osobností 

předškolního pedagoga významně souvisí. 
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Výzkumná část mé práce je zaměřena na hledání konkrétních odpovědí na tyto otázky: 

1. Jaká jsou rizika v oblasti výběru pedagogických pracovníků? 

2. Jaká jsou konkrétní preventivní opatření v této oblasti?     

Tyto otázky jsou determinovány cílem mé práce. K dosažení stanovených odpovědí jsem 

zvolila nejúčinnější a nejvíce vypovídající metodu pro tento typ výzkumu jakou je 

kvantitativní dotazník spolu s interview jako metodou kvantitativního rozhovoru. Potřebné 

odpovědi jsem získávala prostřednictvím zkušeností vedoucích pracovníků v této oblasti 

vzdělávání, kteří mi nabídli pohled na danou problematiku přímo z praxe a za jejichž 

nepřímé asistence se podařilo možná rizika identifikovat, popsat a vytvořit i návod pro 

jejich úspěšnou prevenci. Dílčími cíli pak bylo popsat projevy signalizující jednotlivá 

rizika a určit jejich míru. 

Výsledky zpracování dotazníkových šetření a osobních interview lze shrnout do 

následujících doporučení.    

Doporučení vyplývající z vyhodnocení prevencí rizik v oblasti výběru nových 

pedagogických pracovníků s metodami, kterými jsou hodnocení dokumentů, výběrový 

pohovor, testování uchazečů a získávání a zhodnocení referencí se jako nejúčinnější 

identifikovala tyto (jsou konkretizovaná ve výzkumné části): 

- potřeba důkladné a promyšlené přípravy 

- potřeba získání všech informací o uchazeči v souvislém obraze  

- potřeba neponechat konečná rozhodnutí pouze na svých vlastních závěrech bez 

možnosti konzultace s dalšími kompetentními osobami 

- potřeba identifikace a specifikace konkrétní organizace s jejími cíli 

- potřeba znalosti možných postupů, způsobů a metod na základě teoretického 

podkladu 

Tato doporučení ovšem není možné zevšeobecnit. Každý vedoucí pracovník si v nich musí 

najít právě ta, která jsou v daný okamžik nejlepší pro něj i pro jeho organizaci v souvislosti 

s plněním jejích cílů.   

Výstupem z mé práce je teoretický návod, jakým způsobem pomocí konkrétních 

preventivních opatření včas identifikovat a eliminovat rizika v oblasti výběru nových 

pedagogických pracovníků. Tento výstup je využitelný pro vedoucí pracovníky v rámci 

jejich řídících činností a to ve všech stupních naší výchovně vzdělávací soustavy. 
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Konkrétněji jsou zde zdůrazněna specifika předškolního vzdělávání. Je uvedena souvislost 

mezi rolí v týmu a osobností jednotlivých uchazečů. Tato souvislost vyplynula 

z výzkumného šetření, z potřeby vedoucích pracovníků posuzovat každého uchazeče jako 

originální a specifickou osobnost v návaznosti na pozici, kterou má zastávat. 

Důkladné rozpracování těchto souvislostí by bylo dalším krokem k úspěšnému zvládnutí 

výběru nových pedagogických pracovníků. 

Bylo by také vhodné se dále zabývat specifiky určujícími výběr nových pedagogických 

pracovníků v dalších stupních naší výchovně vzdělávací soustavy. 

Dále pak je možné použití výstupu mé práce i v  organizacích mimo sféru školství. 

Cíle práce bylo dosaženo a doporučení z ní vyplývající mohou být užitečným pomocníkem 

při výběru nových pedagogických pracovníků nejen v oblasti předškolního vzdělávání. Je 

zřejmé, že rizik je v této oblasti mnoho. Je třeba je pokud možno rychle identifikovat, 

eliminovat jejich negativní dopad a tato zjištění následně uplatnit ve prospěch celé 

organizace. 
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Seznam příloh 

 

Příloha 1 – Zaslaný dotazník 

 

Dotazník kvantitativního průzkumu: 

 

1) Jako ředitel/ka zařízení s předškolní výchovně vzdělávací činností mám praxi: 

 

0-5 let  6-10 let  11-15 let 16-20 let více než 20 let 

 

2) Za dobu svého působení v této pozici jsem přijal/a nového pedagogického pracovníka: 

 

ano ne 

 

3) Pokud na otázku číslo 2 odpovíte ano, bylo to: 

 

před 0-2roky před 3-5roky před více než 5roky 

 

4) Jak oslovujete nové pedagogické pracovníky? 

a) vlastními silami 

b) s externí pomocí 

 

5) Pokud jste odpověděli na otázku 4 a). 

 

Máte pevně stanovený postup při oslovování nových pedagogických pracovníků? 
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ano ne 

 

 

6) Jaké používáte metody při oslovování nových pedagogických pracovníků? 

 

(označte všechny používané) 

 

inzerce na internetu 

inzerce v tisku, rozhlasu a televizi 

spolupráce s personálními agenturami (úřady práce, školami…) 

prezentace na veletrhu pracovních příležitostí 

doporučení současného zaměstnance 

přímé oslovení vhodného jedince 

uchazeči se nabízejí sami 

jiné metody (uveďte jaké) 

 

7) Která z výše uvedených metod oslovování nových pedagogických pracovníků podle Vás s 

sebou přináší nejvíce rizik možného chybného výběru? 

(označte 1-8, přičemž 1 je největší riziko) 

 

inzerce na internetu 

inzerce v tisku, rozhlasu a televizi 

spolupráce s personálními agenturami (úřady práce, školami…) 

prezentace na veletrhu pracovních příležitostí 

doporučení současného zaměstnance 

přímé oslovení vhodného jedince 

uchazeči se nabízejí sami 
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               jiné metody (uveďte jaké) 

 

8) Které z metod používáte při následném výběru nových pedagogických pracovníků? 

a) zhodnocení personálních dokumentů  

b) výběrový pohovor 

c) testování uchazečů (ukázková hodina…) 

d) získávání a zhodnocení referencí 

e) jiné (vypište) 

 

9) Pokud jste v otázce číslo 8 označili jako metodu použitou při výběru nových 

pedagogických pracovníků a) zhodnocení personálních dokumentů: 

 

a) Co vidíte jako rizikové s ohledem na možné nesprávné ovlivnění vašeho výběru 

(označte 1-5, přičemž 1 je největší riziko)? 

 

hodnotit dokumenty pouze osobně 

delegovat kompletně celé hodnocení dokumentů 

dělit se o hodnocení dokumentů 

předat hodnocení dokumentů specialistům mimo organizaci 

jiný způsob (napište) 

 

b) Jaký způsob prevence proti riziku nesprávného výběru v této oblasti byste volili? 

 

10) Pokud jste v otázce číslo 8 označili jako metodu použitou při výběru nových 

pedagogických pracovníků b) výběrový pohovor: 

 

a) Co vidíte jako rizikové s ohledem na možné nesprávné ovlivnění vašeho výběru 

(označte 1-5, přičemž 1 je největší riziko)? 
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určený čas 

volba prostoru 

volba otázek 

volba dalšího hodnotitele 

jiný varianta (napište) 

 

b) Jaký způsob prevence proti riziku nesprávného výběru v této oblasti byste volili? 

 

11) Pokud jste v otázce číslo 8 označili jako metodu použitou při výběru nových 

pedagogických pracovníků c) testování uchazečů (ukázková hodina…): 

 

a) Co vidíte jako rizikové s ohledem na možné nesprávné ovlivnění vašeho výběru 

(označte 1-5, přičemž 1 je největší riziko)? 

 

neznámé prostředí 

neznámý kolektiv zúčastněných 

momentální psychický a fyzický stav uchazeče 

momentální psychický a fyzický stav hodnotitele 

jiná varianta (napište) 

 

b) Jaký způsob prevence proti riziku nesprávného výběru v této oblasti byste volili? 

 

12) Pokud jste v otázce číslo 8 označili jako metodu použitou při výběru nových 

pedagogických pracovníků d) získávání a zhodnocení referencí: 

 

a) Co vidíte jako rizikové s ohledem na možné nesprávné ovlivnění vašeho výběru 

(označte 1-5, přičemž 1 je největší riziko)? 

 

reference od vedoucího pracovníka uchazeče 
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reference kolegů uchazeče 

reference známých hodnotitele 

hodnocení možných budoucích kolegů uchazeče 

jiná varianta (napište) 

  

b) Jaký způsob prevence proti riziku nesprávného výběru v této oblasti byste volili? 

 

13) Pokud jste v otázce číslo 8 označili jako metodu použitou při výběru nových 

pedagogických pracovníků e) jiné: 

 

a) Co vidíte jako rizikové faktory s ohledem na možné nesprávné ovlivnění vašeho 

výběru (vypište)? 

 

b) Jaký způsob prevence proti riziku nesprávného výběru v této oblasti byste volili? 

 

14) Která z uvedených metod při výběru nových pedagogických pracovníků dle vás přináší 

nejvíce rizikových faktorů, které mohou vaše preference ovlivnit? 

(označte 1-5 podle míry rizika, kterou jim přiřazujete, přičemž 1 je největší riziko) 

 

zhodnocení personálních dokumentů  

výběrový pohovor 

testování uchazečů (ukázková hodina…) 

získávání a zhodnocení referencí 

jiné (vypište) 
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Příloha 2 – Otázky interview 

 

Otázky pro interview 

 

1) Jakým způsobem probíhá oslovování nových pedagogických pracovníků na vaší 

škole? 

a. Máte stanovena pevná pravidla pro oslovování nových pedagogických 

pracovníků? 

b. Jaké konkrétní metody používáte a proč? 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů a jaké? 

d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje oslovování nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

f. Uvítali byste jiný způsob oslovování nových pedagogických pracovníků, 

jaký a proč? 

  

2) Jakým způsobem probíhá výběr nových pedagogických pracovníků? 

a. Máte stanovená pevná pravidla pro výběr nových pedagogických pracovníků? 

b. Jaké konkrétní metody výběru používáte a proč? 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů a jaké? 

d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje výběru nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

f. Uvítali byste jiný způsob výběru nových pedagogických pracovníků, jaký a 

proč? 
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3) Využíváte možnost zkušební doby pro nové pedagogické pracovníky jako určitý 

druh pojistky? 

 

vždy spíše ano spíše ne nikdy 

4) Máte zkušenost s nevhodně zvoleným kandidátem? 

Pokud ano, která oblast při jeho výběru se ukázala posléze jako nejrizikovější a jak 

tato zkušenost ovlivnila váš další přístup k této problematice, postupy, metody…? 

 

5) Uvítali byste možnost využití metod oslovování a výběru nových pedagogických 

pracovníků osvědčených v jiných zařízeních nabízejících předškolní vzdělávání. 
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Příloha 3 – Přepisy uskutečněných interview 

 

INTERVIEW – ředitelka právního subjektu MŠ a MŠ (město) 

1) Jakým způsobem probíhá oslovování nových pedagogických pracovníků na vaší 

škole? 

a. Máte stanovena pevná pravidla pro oslovování nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Ne, pevně stanovená pravidla nemáme. Vždy se přizpůsobujeme aktuální situaci a 

konkrétním uchazečům. Pevná pravidla neuznáváme v oblasti týkající se lidí, neboť 

každý je osobnost s individuálními potřebami i způsobem komunikace a 

prezentace. 

 

b. Jaké konkrétní metody používáte a proč? 

 

Nejčastěji používáme oslovování bývalých nadřízených, bývalých i stávajících 

kolegů. Tento způsob volíme z důvodu osobního kontaktu s osobou, která může 

podat vypovídající informace o osobnosti uchazeče, jeho chování, jednání, způsobu 

práce i ochoty v nadstandardních aktivitách. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Největší riziko vidím v podávání inzerátů, ať už v tisku, na internetu nebo 

v mediích. Uchazeči, kteří se přihlásí touto formou, jsou pro nás velkou neznámou. 

Hodně času nás stojí ověřování získaných informací i doplňování informací 

chybějících. O těchto uchazečích nemáme žádné jiné informace, než napíší sami a 

stává se, že dochází i ke skreslování těchto informací. Také se mohou přihlásit 

nevhodní uchazeči. Nemusí z krátkého textu plně pochopit naše potřeby a splňovat 
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naše požadavky zejména v oblasti charakteru, temperamentu i komunikačních 

dovedností. V rámci prevence tohoto rizika tento způsob oslovování uchazečů 

nepoužíváme. 

 

d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje oslovování nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

 

Pokud je třeba oslovit nové uchazeče, věnují se této činnosti všichni stávající 

pracovníci. Získávají informace, eventuálně doporučení na vhodné uchazeče 

v okruhu svých blízkých, známých, bývalých spolupracovnících atd. Tyto 

informace následně zpracovávám sama. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Vzhledem k tomu, že se řídím podle výše uvedených osvědčených pravidel, tak je 

úspěšnost vhodně oslovených pracovníků poměrně vysoká. Ve fázi oslovení 

většinou mám již i reference týkající se nejen vzdělání, ale i osobnosti uchazeče. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob oslovování nových pedagogických pracovníků, 

jaký a proč?  

 

Pokud by můj osvědčený způsob oslovování uchazečů selhal, uvítala bych agenturu 

v podobě archivu, či registru všech pedagogických pracovníků pro předškolní 

vzdělávání.  A to nejen těch, co jsou momentálně k dispozici, ale i ty, co jsou 

v pracovním poměru. Zadala bych požadavky a obdržela bych kontakty. Něco jako 

„Head hunter“ (lovec hlav). 

 

 



105 

 

2) Jakým způsobem probíhá výběr nových pedagogických pracovníků? 

 

a. Máte stanovená pevná pravidla pro výběr nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Nemám pevně stanovená pravidla. Většinou se přizpůsobuji momentální situaci i 

osobnosti uchazeče stejně jako v oslovování vhodných uchazečů. Co musím ale vědět 

předem, je na jaké konkrétní místo, k jakým dětem a do jakého týmu ho potřebuji 

umístit. Také je pro mě velmi důležitá „chemie“ uchazeče. Nedávám přímo na první 

dojem, ale sleduji neverbální komunikaci, chování k okolí, zevnějšek atd. 

 

b. Jaké konkrétní metody výběru používáte a proč? 

 

Používáme všechny metody uvedené ve vašem dotazníku.  Zhodnocení dokumentů, 

zejména životopisu a doklady o vzdělání, jestli odpovídá zákonným požadavkům. 

Dále pak následuje nestrukturovaný výběrový pohovor, kde mám připravené 

okruhy témat, ale jednám podle konkrétní situace. Reference ve většině případů už 

mám k dispozici ještě před obdržením potřebných dokumentů. Jsou pro mě velmi 

důležité, protože nabízejí pohled z osobního kontaktu někoho blízkého. V rámci 

testování používáme vytváření modelových situací, kde mě zajímá speciálně 

schopnost uchazeče řešit náhlé problémy, jeho vyrovnanost a postupy. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Rizikové faktory vidím v dokumentaci, kde mohou být nesprávné, chybné nebo 

zkreslené údaje, přizpůsobené k potřebnému obrazu, který chce uchazeč o své 

osobě vyvolat. Fungující prevenci v tomto případě je nespoléhat pouze na 

dokumenty a v rámci možností ověřit jejich pravdivost. Dále pak jsou rizikové i 
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reference, protože zde jde o osobní vztahy. Přátelé chtějí pomoci, nadřízení se 

mnohdy i chtějí zbavit nepohodlného pracovníka. Proto se snažím získat reference 

z více stran, aby hodnocení by objektivní i jako prevenci proti tomuto riziku. 

 

d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje výběru nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

 

Jsme většinou dva, já a moje zástupkyně. Máme rozdělené kompetence, já sleduji 

sociální stránku, osobnostní rysy, neverbální komunikaci, prostě „chemii“ a moje 

zástupkyně sleduje personální otázky a porovnává dokumentaci s pohovorem. Toto 

rozdělení úloh nám vyhovuje, protože se každá můžeme důkladně soustředit na určitou 

stránku osobnosti uchazeče a zachytíme i drobnosti. Jsme dobře sehraný tým a svoji 

zástupkyni plně důvěřuji. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Tento postup je v mé praxi osvědčený a spolehlivý a i definitivní výběr nového 

pedagogického pracovníka se osvědčuje. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob výběru nových pedagogických pracovníků, jaký a 

proč? 

 

Jsem s tímto způsobem spokojená. Pokud by byla možnost seznámit se s jiným 

způsobem, nezamítnu jí, ale nevím, jaký by musel být, abych změnila svůj stávající 

způsob. 
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3) Využíváte možnost zkušební doby pro nové pedagogické pracovníky jako určitý 

druh pojistky? 

 

vždy spíše ano spíše ne nikdy 

 

Je to nutnost, nikoho nepoznáme dobře pouze během přijímacího řízení a nikdo nejsme 

neomylný. 

 

4) Máte zkušenost s nevhodně zvoleným kandidátem? 

Pokud ano, která oblast při jeho výběru se ukázala posléze jako nejrizikovější a jak 

tato zkušenost ovlivnila váš další přístup k této problematice, postupy, metody…? 

 

Ano, mám i tuto zkušenost. Jako problém se ukázaly právě zavádějící reference a mě 

tlačil čas. Musela jsem okamžitě řešit naléhavou nutnost nového pedagogického 

pracovníka. Měla jsem tenkrát dát více na svoji intuici. V dnešní době už jsem schopná 

řešit i tuto situaci. Nedávám pouze na reference jednoho člověka, beru je jako podklad. 

Stejně tak přihlížím ke své intuici, nehodnotím sama a nerozhoduji na místě. 

Nechávám si prostor pro zvážení svého rozhodnutí. 

 

5) Uvítali byste možnost využití metod oslovování a výběru nových pedagogických 

pracovníků osvědčených v jiných zařízeních nabízejících předškolní vzdělávání? 

 

Toto téma je velmi naléhavá a zajímavá oblast. Rozhodně se nebráním fungujícím 

způsobům přijímání nových pedagogických pracovníků. Jestli by fungoval i u nás, to je 

nutné následně ověřit a hlavně přizpůsobit našim podmínkám. Nelze bez úprav 

přejímat, co funguje jinde, protože nikde nejsou úplně shodné podmínky. 
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INTERVIEW – vedoucí učitelka dvoutřídní MŠ v rámci právního subjektu ZŠ a MŠ 

(venkov) 

 

1) Jakým způsobem probíhá oslovování nových pedagogických pracovníků na vaší 

škole? 

 

a. Máte stanovena pevná pravidla pro oslovování nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Nemáme pevně stanovená pravidla, jednáme podle aktuální situace. Ředitel 

subjektu mi přenechává všechny pravomoci v této oblasti. 

 

b. Jaké konkrétní metody používáte a proč? 

 

Nejprve oslovím ředitelky mateřských škol z okolí, jestli o někom nevědí, protože každá 

z nich musí přijímat i odmítat uchazečky. Například se mohla rozhodovat mezi stejně 

kvalitními uchazečkami, ale místo bylo jen jedno. Také mohla mít zástup v podobě 

schopné učitelky. Někdo se vrací z mateřské dovolené, stěhuje se atd. Využíváme také 

nabídky, co přicházejí přímo do školy a ověřujeme je, protože když se někdo ozve sám, 

nebude mít problém s dojížděním, nevadí mu vesnická škola atd. Také oslovujeme školy, 

jestli nekončí absolventky z našeho okolí, protože je výhodou, když budoucí učitelka 

bydlí v blízkosti mateřské školy, kde pracuje. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Největší riziko vidím v inzerci. Je to neosobní způsob bez osobního kontaktu. 

Informace o uchazečích získané tímto způsobem právě bez osobního kontaktu 

nemusí být pravdivé. Jak se tak říká: „Papír snese všechno“.   
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d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje oslovování nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

 

Většinou uchazeče oslovuji já jako vedoucí učitelka, ale když se nedaří oslovit 

vhodné kandidáty, tak se zapojuje každý z pracovníků v hledání možných 

uchazečů. Vždy je lepší mít možnost vybírat z více uchazečů. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Úspěšnost vhodně zvolených kandidátů byla v posledních letech dobrá. Vždy se 

podařilo zaměstnat dobrou učitelku, která dokázala zapadnout do našeho týmu. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob oslovování nových pedagogických pracovníků, 

jaký a proč? 

 

Uvítala bych mít možnost prostřednictvím nestranného správce nahlédnout do 

určitého „archivu“, který by zohledňoval pedagogické pracovníky s údaji o bydlišti, 

praxi, specializaci atd. Zejména pracovníky, kteří jsou nebo v brzké době budou 

k dispozici. Tento způsob oslovování nových kandidátů by nám vedoucím 

pracovníkům ušetřil hodně času a neviděla bych v něm takové riziko. 

 

2) Jakým způsobem probíhá výběr nových pedagogických pracovníků? 

 

a. Máte stanovená pevná pravidla pro výběr nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Ano, máme. Nejprve musí splňovat požadavky dané zákonem. Následně 

postupujeme podle vzorce reference, bydliště, dovednosti, neverbální komunikace.  
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b. Jaké konkrétní metody výběru používáte a proč? 

 

Jak jsem uvedla v předchozím bodě, nejprve hodnotíme dokumenty, jestli 

uchazečka splňuje požadavky na vzdělání dané zákonem, jak dlouhou má praxi a 

kde, jaké má další aktivity. Dalším důležitým bodem jsou reference, kterými se 

zabývám už při oslovování uchazečů. Zajímá mě bydliště, eventuálně nezávislost 

na hromadné dopravě, neboť naše mateřská škola není v celodenní dostupnosti 

hromadné dopravy. Dále pak jsou pro mě důležité společné zájmy pro „společnou 

řeč“ i dovednosti chybějící v našem kolektivu z důvodu jejich doplnění pro 

kompletní kvalitní nabídku výchovně vzdělávacích činností. Neverbální 

komunikaci hodnotím v průběhu výběrového pohovoru, který je kombinací 

strukturovaného a nestrukturovaného. Mám připravené otázky a odpovědi a 

zároveň improvizuji podle momentální situace. Modelové situace či ukázkové 

hodiny nepožaduji, většina řešení problémů probíhá „za pochodu“ v průběhu 

pracovních činností a tam se teprve uvidí, jak se s tím jednotlivci poperou. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Paradoxně spatřuji největší riziko právě v referencích. Většinou vychází, ale mohou 

být i zavádějící. Záleží na vztahu mezi uchazečem a poskytovatelem referencí, ale 

také na vztahu mém či mých kolegů a poskytovatelem referencí. Dá se vůbec 

stoprocentně věřit čemukoli? Každý si k tomu musí přidat svoje zkušenosti a 

intuice, nedat pouze na slova jednoho člověka a ponechat si dostatek prostoru pro 

definitivní rozhodnutí. 

 

d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje výběru nových pedagogických 

pracovníků a proč? 
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Jako vedoucí učitelka provedu uchazečky po pracovišti a seznámím je s dalšími 

pracovníky. Nejprve je ovšem představím řediteli subjektu. Při tomto seznamování 

sleduji komunikaci s ostatními pracovníky i jejich reakce na uchazečky. Následně si 

se všemi pracovníky pohovořím o jejich názoru na jednotlivé uchazečky a podle 

toho udělám první rozdělení. Takže se účastníme vlastně všichni. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Úspěšnost výběru byla v posledních letech dobrá, povedlo se vždy vybrat dobrou 

učitelku jak pro děti, tak i pro kolektiv celé naší organizace. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob výběru nových pedagogických pracovníků, jaký a 

proč? 

 

Podle mě by byla zajímavá možnost prodloužit zkušební dobu a v rámci ní 

nenásilně nastolovat modelové situace a sledovat více způsoby, jaké učitelka volí 

při jejich řešení. Utvořil by se tak ucelený a vypovídající obraz o jejích 

schopnostech a dovednostech. 

 

3) Využíváte možnost zkušební doby pro nové pedagogické pracovníky jako určitý 

druh pojistky? 

 

vždy spíše ano spíše ne nikdy 

 

Uvítala bych delší zkušební dobu. 
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4) Máte zkušenost s nevhodně zvoleným kandidátem? 

 

Pokud ano, která oblast při jeho výběru se ukázala posléze jako nejrizikovější a jak 

tato zkušenost ovlivnila váš další přístup k této problematice, postupy, metody…? 

 

Nemám zkušenost s nevhodně zvolenou učitelkou, ale od kolegyň mám pár informací 

na co si dát pozor. Velmi důležitá je tu osobní stránka každého jedince, jeho 

pedagogické schopnosti i osobnostní rysy. Nebezpečí je v náladové, nevypočitatelné a 

výbušné povaze, což se nedá zjistit v krátkém časovém úseku. Také je nezbytné dát si 

pozor na další nebezpečí v podobě skrytých či skrývaných onemocněních, proto je 

potřeba nepodceňovat příznaky signalizující zdravotní problémy. 

 

5) Uvítali byste možnost využití metod oslovování a výběru nových pedagogických 

pracovníků osvědčených v jiných zařízeních nabízejících předškolní vzdělávání. 

 

Ano, nahlédla bych do těchto způsobů pro možnou inspiraci, ale definitivní posouzení 

a zvážení, zda je skutečně využiji, si ponechám na svém vlastním rozhodnutí.  
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INTERVIEW – ředitelka dvoutřídní mateřské školy (venkov) 

 

1) Jakým způsobem probíhá oslovování nových pedagogických pracovníků na vaší 

škole? 

 

a. Máte stanovena pevná pravidla pro oslovování nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Ne, nemáme pevně stanovená pravidla. Řídím se podle situace a konkrétních 

potřeb. 

 

b. Jaké konkrétní metody používáte a proč? 

 

Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola je na venkově a já zde působím ve 

vedení už dost dlouho, tak nemám problém s oslovováním uchazečů. Vždy je 

poblíž někdo, kdo ví o někom vhodném, kdo mi doporučí svou známou, spolužačku 

nebo kolegyni. Také jsem již pár učitelek „vychovala“. Využívám i nabídky, kdy se 

uchazeči ozvou sami, ale i tady si ověřuji reference. Kontaktuji bývalé pracoviště 

uchazeče. Bez předchozích referencí jsem žádného uchazeče neoslovila, jsou pro 

mě velmi důležité, protože přijímám učitelku k dětem. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Nejvíce rizik vidím v inzerci. Ať už na internetu nebo v médiích. Inzerát je stručný 

a jasný, ale nemůže zahrnout „lidské“ požadavky na uchazeče a tudíž ani nabídky 

nevypovídají víc, než snese papír. Nepoužívám tento způsob a jsem ráda, že jsem 

ho používat nikdy nemusela. 
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d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje oslovování nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

 

Oslovuji pouze já sama, kompetence deleguji až v dalších krocích. Při vlastním 

výběru a při adaptaci nového pracovníka. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Úspěšnost byla vysoká, vzhledem k tomu, že jsem hledala nové pracovnice vždy 

jen v případě, kdy předcházející odcházely do důchodu. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob oslovování nových pedagogických pracovníků, 

jaký a proč? 

 

Uvítala bych neoficiální reference získané od důvěryhodných osob, abych se na ně 

mohla spolehnout a vycházet z nich v případě, že dotyčného uchazeče neznám a 

nikdy jsem o něm ani neslyšela. 

 

2) Jakým způsobem probíhá výběr nových pedagogických pracovníků? 

 

a. Máte stanovená pevná pravidla pro výběr nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Nemáme pevně stanovená pravidla, řídíme se konkrétní situací s konkrétním 

uchazečem na základě osobního kontaktu, neverbální komunikace i intuice. 

 

b. Jaké konkrétní metody výběru používáte a proč? 
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Hodnotíme dokumenty, jestli uchazeč splňuje kvalifikační požadavky ze zákona a 

co může ze svých dalších získaných kvalifikací nabídnout právě nám. Proto musím 

předem vědět, koho chci, kam ho chci a proč. V rámci výběrového pohovoru mimo 

jiné sleduji projevy neverbální komunikace, chování k dětem, k dalším 

pracovníkům i zpětné reakce. Chci, aby fungovaly týmy v jednotlivých třídách i 

v celé mateřské škole, aby byly pokryty všechny potřebné týmové role. A proto si 

musí „lidsky sednout“. Dále pak vytváříme modelové situace typické pro naše 

prostředí a zjišťuji jaký způsob řízení je pro uchazeče vhodný a jestli ho jsem 

schopná a ochotná poskytnout. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Největší oporu, ale i největší riziko spatřuji právě v referencích. Nejrizikovější 

reference jsou podle mě od současných ředitelek, které se chtějí dotyčné učitelky 

zbavit. Poskytnou tak, co nejpříznivější informace, které ovšem nejsou pravdivé. 

Prevencí proti tomuto riziku je oslovovat nezainteresované osoby, které mohou 

poskytnout objektivní pohled. 

 

d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje výběru nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

 

Já jako ředitelka mateřské školy získám všechny potřebné a dostupné informace o 

uchazečích a poskytnu je všem svým kolegyním, které mi sdělí své poznatky z 

jejich setkání. Následně „dáme hlavy dohromady“ a vybereme nejlepšího člena pro 

náš tým. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 
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Vzhledem ke kolektivní spolupráci při výběru velmi dobrá. Musím podotknout, že 

jsme měly i velké štěstí, že jsme všechny nekuřačky. Nikdy jsem předem 

nezjišťovala, jestli uchazečky kouří a byla to chyba, která se nás naštěstí nedotkla. 

Je to velmi omezující a nepříjemná záležitost, která dokáže způsobit hodně 

problémů. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob výběru nových pedagogických pracovníků, jaký a 

proč? 

 

Uvítala bych možnost „ukázkového týdne či měsíce“ ještě před uzavřením 

pracovního poměru, protože jedna hodina není zdaleka tak vypovídající o uchazeči. 

Může působit nervozita atd. Také by se mi líbil test osobnosti, abych věděla s 

jakými vlastnostmi, temperamentem a potřebami mám počítat.  

 

3) Využíváte možnost zkušební doby pro nové pedagogické pracovníky jako určitý 

druh pojistky? 

 

vždy spíše ano spíše ne nikdy 

 

Je to nezbytnost a velmi krátký časový úsek při práci s dětmi. 

 

4) Máte zkušenost s nevhodně zvoleným kandidátem? 

 

Pokud ano, která oblast při jeho výběru se ukázala posléze jako nejrizikovější a jak 

tato zkušenost ovlivnila váš další přístup k této problematice, postupy, metody…? 

 

Nemám zkušenost s nesprávně zvoleným pedagogickým pracovníkem, ale 

s provozním ano. Většinou jsem jako uklízečky přijímala důchodkyně, ale chtěla 
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jsem oživit celý kolektiv a nedala jsem si pozor na varovné signály v chování, které 

se více projevily až po zkušební době. Prevenci vidím v konkrétnější náplni práce 

se všemi specifickými úkoly týkající se této pozice. Také v pracovním poměru na 

dobu určitou, je to delší doba než je doba zkušební a pracovníci se projeví, jací 

skutečně jsou. 

 

5) Uvítali byste možnost využití metod oslovování a výběru nových pedagogických 

pracovníků osvědčených v jiných zařízeních nabízejících předškolní vzdělávání. 

Určitě ano, v této oblasti se jedná o zajímavé a užitečné informace. 
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INTERVIEW – ředitelka vícetřídní mateřské školy (město) 

 

1) Jakým způsobem probíhá oslovování nových pedagogických pracovníků na vaší 

škole? 

 

a. Máte stanovena pevná pravidla pro oslovování nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Ne, nemáme pevně stanovená pravidla. Co je nezbytné, je odpovídající kvalifikace. 

 

b. Jaké konkrétní metody používáte a proč? 

 

Doporučení od důvěryhodných osob, zaměstnanců, kolegů, známých. Je pro mě 

podstatné vědět co nejvíce o uchazečích, které mám oslovit. Nejjistější je podle mě, 

když se uchazeči nabízejí sami, protože mají zájem pracovat právě u nás, vědí, kde 

se nacházíme a co můžou očekávat. Dále pak oslovujeme školy, které vzdělávají 

pedagogické pracovníky. Čerství absolventi sice potřebují hodně praxe a 

důsledného a efektivního vedení, ale jsou přizpůsobivější novým podmínkám, jsou 

pro ně primárními. 

  

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Inzeráty jsou neosobní a nepojmou všechny potřebné informace. Nepodáváme je a 

neodpovídáme na ně. Úřady práce nabízejí pouze momentálně nezaměstnané 

pracovníky. O důvodech, proč jsou nezaměstnaní, však nejsou informace žádné. 

Zde také nehledáme uchazeče. Riziko také vidím v referencích, jsou to pro mě 

„neznámé vody“, nemůžu s jistotou tvrdit, že jim lze věřit. Nedávám na reference, 

pokud by skutečně nebyly od spolehlivého zdroje. 
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d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje oslovování nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

 

Ředitelka, zástupkyně a podle potřeby ostatní zaměstnanci mateřské školy. 

Vzhledem k tomu, že vybíráme „týmového hráče“, je třeba oslovit vhodné 

uchazeče. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Úspěšnost byla dobrá, oslovily jsme vhodné uchazeče a měly jsme možnost výběru 

minimálně ze třech kandidátů a většinou jsme měly v rezervě další kontakty. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob oslovování nových pedagogických pracovníků, 

jaký a proč? 

 

Uvítala bych jistý registr či „zásobník“ kontaktů na pedagogické pracovníky 

odpovídající kvalifikace, kde budou k dispozici údaje, jako je bydliště a další 

důležitá specifika jednotlivců. 

 

2) Jakým způsobem probíhá výběr nových pedagogických pracovníků? 

 

a. Máte stanovená pevná pravidla pro výběr nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Nemáme pevně stanovená pravidla, jednáme podle situace a osobních potřeb všech 

zúčastněných. 
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b. Jaké konkrétní metody výběru používáte a proč? 

 

Hodnotíme dokumentaci, zda odpovídá zákonným požadavkům a zda obsahují pro 

nás zajímavé informace o uchazečích, jako je třeba jejich specializace atd. Probíhá 

u nás nestrukturovaný výběrový pohovor, který vychází z informací 

z dokumentace. Je založený na zjišťování konkrétních potřeb, které konkrétní právě 

obsazované místo prioritně potřebuje. Reference, jak jsem již uvedla, používám 

pouze z velmi důvěryhodného zdroje. Volím ukázkovou hodinu, protože hodně 

vypoví o uchazeči, jeho způsobu práce dětmi, jeho schopnostech a dovednostech. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Poměrně velké riziko vidím právě v ukázkových hodinách. Není jisté, že se uchazeč 

pouze „nepředvádí“ a úroveň jeho každodenní práce může být pak diametrálně 

odlišná. Je proto důležité, aby posouzení nebylo pouze na jedné osobě. 

 

d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje výběru nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

 

Ředitelka a zástupkyně ředitelky mateřské školy. Obě sledují veškeré projevy 

uchazečů při výběrovém řízení a vzájemně si vyměňují všechny své postřehy. Jeden 

člověk nemůže postřehnout vše potřebné a můžou mu uniknout důležité detaily. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Výběr v naší mateřské škole byl úspěšný. Na nejvhodnějším uchazeči jsme se vždy 

shodly po vzájemné konzultaci. 
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f. Uvítali byste jiný způsob výběru nových pedagogických pracovníků, jaký a 

proč? 

 

Nemám zájem o jiný způsob, tento mi plně vyhovuje a jeho úspěšnost v naší 

mateřské škole je zřejmá. 

 

3) Využíváte možnost zkušební doby pro nové pedagogické pracovníky jako určitý 

druh pojistky? 

 

vždy spíše ano spíše ne nikdy 

 

Je to nutná pojistka nejen u pedagogických pracovníků, ale u všech zaměstnanců. 

 

4) Máte zkušenost s nevhodně zvoleným kandidátem?  

 

Pokud ano, která oblast při jeho výběru se ukázala posléze jako nejrizikovější a jak 

tato zkušenost ovlivnila váš další přístup k této problematice, postupy, metody…? 

 

Já ne, ale kolegyně měla problém s velkým nedostatkem pedagogických 

pracovníků v daný čas a byla nucena velmi rychle přijmout novou sílu, aby zajistila 

provoz. Přijetí proběhlo bez ukázkové hodiny. Vždy jí vyžaduji, abych viděla, co 

může uchazeč nabídnout, i když není plně vypovídající. 

 

5) Uvítali byste možnost využití metod oslovování a výběru nových pedagogických 

pracovníků osvědčených v jiných zařízeních nabízejících předškolní vzdělávání. 

 

Určitě bych se podívala. Je možné, že bych se inspirovala nebo bych rozšířila naše 

požadavky na uchazeče. 
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INTERVIEW – ředitelka jednotřídní mateřské školy (venkov) 

 

1) Jakým způsobem probíhá oslovování nových pedagogických pracovníků na vaší 

škole? 

 

a. Máte stanovena pevná pravidla pro oslovování nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Ano, oslovuji nové uchazeče dle ustáleného postupu. Nejprve na základě 

doporučení, následně, když se uchazeči hlásí sami a nakonec oslovuji školy nebo 

úřady práce. 

 

b. Jaké konkrétní metody používáte a proč? 

 

Doporučení konkrétní osoby, protože už jsou o uchazeči informováni. Uchazeči se 

hlásí sami, protože mají zájem o práci právě u nás. Oslovení škol nebo úřadu práce 

používám minimálně, pouze v případě, že nemám žádného uchazeče. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Určitá míra rizika je ve všech metodách. Z těch, co používám je podle mě největší 

riziko právě v tom, když se uchazeči nabízejí sami. Mají sice zájem o práci u nás, 

ale není nic známo o důvodu, proč hledají práci. Chtějí například odejít ze 

stávajícího pracoviště a proč? Proto je třeba získat potřebné reference. Dále vidím 

velké riziko v inzerci v podobě možnosti zneužití dat. Pokud je tato metoda použita, 

je třeba velmi opatrně volit vhodný text atd. 
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d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje oslovování nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

 

Většinou jen já jako ředitelka mateřské školy, abych měla přehled. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Vcelku dobrá, většina vybraných učitelek splňovala požadavky na ně kladené. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob oslovování nových pedagogických pracovníků, 

jaký a proč? 

 

Tento mi vyhovuje, ale nebráním se, pokud by byl k dispozici jistý způsob 

oslovování nových pedagogických pracovníků, který by bezpečně fungoval. 

 

2) Jakým způsobem probíhá výběr nových pedagogických pracovníků? 

 

a. Máte stanovená pevná pravidla pro výběr nových pedagogických 

pracovníků? 

 

Ano, také postupuji na základě ustáleného postupu. Nejprve hodnotím 

dokumentaci, následně reference a potom následuje výběrový pohovor s ukázkovou 

hodinou. 

 

b. Jaké konkrétní metody výběru používáte a proč? 
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Hodnocení dokumentace je nezbytností, musím vědět, jakou má uchazeč 

kvalifikaci, specializaci a praxi. Reference zjišťuji především na bývalém pracovišti 

od vedoucích pracovníků a kolegů. Je nutné získat informace od lidí, co s ním 

pracovali. Výběrový pohovor, kde mám předem připravené otázky, prostředí i 

dostatek času, abych v klidu sdělila svoje představy a seznámila se s jejich 

představami o práci v naší mateřské škole. Ukázková hodina je důležitým prvkem 

výběrového řízení. Je zapotřebí vidět uchazeče při konkrétní činnosti, jak dokáže 

pracovat a komunikovat s dětmi. 

 

c. Ve kterých metodách spatřujete nejvíce rizikových faktorů, jaké a jakou 

volíte prevenci proti tomuto riziku? 

 

Nejvíce rizikových faktorů vidím v referencích. Mohou být ovlivnitelné s ohledem 

na vztah k uchazeči. Pokud je tam emocionální zainteresovanost nejsou objektivní. 

Jako prevenci proti tomuto riziku volím více referencí z různých stran. 

 

d. Kolik pracovníků se většinou zúčastňuje výběru nových pedagogických 

pracovníků a proč? 

 

Většinou ředitelka mateřské školy a zvolený zástupce ze strany zřizovatele pro 

objektivní zhodnocení informací o uchazečích. 

 

e. Jaká byla úspěšnost vašich metod v minulých letech? 

 

Můžu to nazvat „lepším průměrem“, většinou se podařilo vybrat vhodného 

kandidáta, který splňoval stanovená kritéria. 

 

f. Uvítali byste jiný způsob výběru nových pedagogických pracovníků, jaký a 

proč? 
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Pokud by někdo vymyslel a zavedl stoprocentně fungující způsob výběru vhodných 

uchazečů, určitě by mně zajímal. 

 

3) Využíváte možnost zkušební doby pro nové pedagogické pracovníky jako určitý 

druh pojistky? 

 

vždy spíše ano spíše ne nikdy 

 

V dnešní době nezbytná nutnost. 

 

4) Máte zkušenost s nevhodně zvoleným kandidátem? 

 

Pokud ano, která oblast při jeho výběru se ukázala posléze jako nejrizikovější a jak 

tato zkušenost ovlivnila váš další přístup k této problematice, postupy, metody…? 

 

Ano, bohužel mám. Mým spoluhodnotitelem byl zástupce zřizovatele bez praxe a 

odpovídajících znalostí v oboru. Jeho výběr zřizovatel podpořil a zvolený kandidát 

se následně projevil jako naprosto nevyhovující pro naše potřeby. V rámci prevence 

si vybírám spoluhodnotitele sama nebo se snažím poskytnout důležité informace 

předem. 

 

5) Uvítali byste možnost využití metod oslovování a výběru nových pedagogických 

pracovníků osvědčených v jiných zařízeních nabízejících předškolní vzdělávání. 

 

Ano, každý fungující způsob je zajímavý a dá se z něj čerpat pro naše potřeby. 
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