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ANOTACE: 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá vlivem ředitelky mateřské školy na průběh dalšího 

vzdělávání podřízených pedagogických pracovníků. 

Práce se v teoretické části zabývá celoživotním učením a dalším vzděláváním, vymezuje 

základní pojmy týkající se této problematiky a předkládá právní vymezení této oblasti. 

Praktická část se metodou případové studie věnuje dvěma zařízením předškolní výchovy, na 

kterých je vliv vedoucího pracovníka na podřízené nastíněn. Zaznamenáním rozhovorů 

s ředitelkami mateřských škol a jejich pedagogickými pracovnicemi je umožněn hlubší pohled 

do vztahu těchto dvou skupin a poskytnut materiál k hlubšímu zkoumání této interakce.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Další vzdělávání zaměstnanců, celoživotní učení, formy vzdělávání, motivace, strategické 

dokumenty ve vzdělávání 

 

ANNOTATION: 

The final bachelor thesis deals with the maternity school director’s influence on the course 

of further education of subordinate teacher faculty. 

The theoretical part of the thesis is concerned with life-long learning and further education. 

It defines the basic notions regarding this topic and deals with its legal background. 

The practical part consists of two case studies of pre-school facilities which demonstrate the 

influence of the directors on their subordinates. The recording of interviews with the 

directors of the maternity schools and their subordinate teachers enables a more profound 

insight into the relationship of these two groups and provides data for a further study of this 

interaction. 

KEY WORDS: 

Further education of employees, life-long learning, ways of education, motivation, strategic 

documents in education 
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1. ÚVOD 

 

Další vzdělávání je v posledních letech velmi diskutovaným tématem a to v kontextu 

s celkovým rozvojem ČR. Na kvalitním vzdělávacím systému stojí do určité míry úspěch celé 

společnosti. Kvalitní vzdělávací systém vyžaduje kvalitní učitele. V dlouhodobé vzdělávací 

strategii ČR je vzdělávání dospělých věnována značná pozornost1. Hlavním důvodem je 

dynamická, rychle se měnící doba a rychlý vývoj komunikačních a informačních technologií. 

Ve společnosti dochází k ekonomickým, kulturním, sociálním i politickým změnám, které 

vyžadují rychlou adaptaci, vyrovnávání se s novými podmínkami a osvojení nových 

kompetencí. Hlavním nástrojem v této adaptaci na nové podmínky je proces učení a 

vzdělávání.  Jednou  z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) je 

vytvoření funkčního systému dalšího vzdělávání, především hledání nástrojů k motivaci, 

informovanosti a změně postoje k učení dospělé populace2. 

Podle studie CVTS 3 se o profesní růst svých zaměstnanců stará 69,9% zaměstnavatelů. 

Znamená to tedy, že vedoucí pracovník má poměrně velký vliv na další vzdělávání 

zaměstnanců3. 

V oblasti školství jsou jasně dána pravidla, kdo se vzdělávání zúčastňuje, kdo jej plánuje a 

zadává a za jakých podmínek může probíhat. Aktéry tohoto procesu jsou vzdělavatelé, 

vedoucí pracovník a učitel sám. V této práci se nebudeme zabývat osobností školitele.  Pro 

náš výzkum je zásadní vztah učitel a jeho nadřízený. Již z názvu práce je zřetelné, že budeme 

sledovat jejich vzájemnou interakci a to od vedoucího k podřízenému.  

Vzhledem k tomu, že v posledních letech konečně vzniká promyšlený systém dalšího rozvoje 

učitelů, dá se předpokládat, že se situace v této oblasti zlepší. Komplikace však může nastat 

v přenosu do praxe, kde další vzdělávání je pouze jednou ze složek pracovní náplně učitelů. 

Zavádění změn je vždy složitý proces a jakkoliv stoprocentní může být teoretický základ, 

lidský faktor hraje zásadní roli.  

                                                             
1 MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky, 2007 
2 MŠMT,  Průvodce dalším vzděláváním, 2009 
3 MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky, 2007 



9 
 

V roce 2011 bylo v České republice provedeno rozsáhlé šetření v oblasti dalšího vzdělávání 

dospělých4, téma další vzdělávání pedagogických pracovníků je zpracováváno v mnoha 

bakalářských5 a diplomových6 pracích. Většinou jde však o kvantitativní výzkumy. Zjišťuje se, 

jakých forem vzdělávání se učitelé zúčastňují, v jaké frekvenci navštěvují vzdělávací akce a 

jakou důležitost přikládají vzdělávání ředitelé škol. V této práci bych se ráda zaměřila na to, 

jaká je realita ve dvou zařízeních předškolního vzdělávání, na faktory, které jsou 

kvantitativním šetřením jen obtížně postihnutelné.  

Lze předpokládat, že vedoucí pracovník má na další vzdělávání zaměstnanců vliv. Vytváří plán 

dalšího vzdělávání, schvaluje účast na vzdělávacích akcích, podporuje či nepodporuje 

zaměstnance v osobním růstu. Cílem této práce je zjistit, jak se tento vliv uplatňuje v praxi. 

Nabízí se varianty, kdy podřízení mají snahu a chuť se dále vzdělávat, ale vedoucí je v této 

snaze nepodpoří, nebo dokonce přibrzdí. Dobrý vedoucí a manažer naopak této snahy 

využije a udělá takové kroky, které povedou k osobnímu rozvoji jedince a posléze celé 

skupiny. Může nastat však situace, kdy podřízení mají ke vzdělávání negativní vztah a 

potřebují dobrého kouče k tomu, aby v nich potřebu vzdělávání probudil. V této práci se 

pokusíme analyzovat situaci ve dvou pracovních kolektivech. V čele prvního stojí velice 

aktivní ředitelka, v jejímž žebříčku hodnot stojí vzdělávání na předním místě. Druhá ředitelka 

je spíše pasivní a vzdělávání vnímá jako povinnost. Do jaké míry má postoj těchto vedoucích 

pracovnic vliv na vzdělávání podřízených, je cílem této práce.  

Část teoretická nastiňuje rámec pro výzkum v terénu. Jsou zde předloženy důležité 

dokumenty řešící téma dalšího vzdělávání a uvedeny zákony a vyhlášky, které další 

vzdělávání upravují. Podrobněji je zde rozpracován pojem motivace. V empirické části jsou 

analyzovány rozhovory zaměstnanců dvou mateřských škol, které jsou zpracovány formou 

případové studie. 

Věřím, že má práce bude podkladem pro ty, kteří budou chtít hledat v této problematice 

místa, kde má náš vzdělávací systém jisté rezervy a bylo by možné přístup a možnosti 

pedagogů i jejich nadřízených zlepšit.  

 

                                                             
4 ČSÚ, Vzdělávání dospělých v České republice, Praha, 2013 
5 JANUŠKOVÁ J. Systémy dalšího vzdělávání učitelů, UK CŠM 2014, HANÍKOVÁ Š. Zjišťování efektivity 
vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřské škole, UK CŠM, 2015  
6 GABRIELOVÁ Š., Kariérní růst a další vzdělávání ředitelů mateřských škol, UK CŠM, 2012 
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2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

2.1 PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK 

 

Pojem „pedagogický pracovník“ přesně vymezuje zákon č.563/2004 Sb. Zákon o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, §2. Pedagogický pracovník je ten, 

kdo koná přímou pedagogickou činnost. Ta je blíže specifikována jako činnost přímá 

vyučovací, přímá výchovná, přímá speciálně pedagogická nebo přímá pedagogicko-

psychologická. Pedagogický pracovník je zaměstnancem buď právnické osoby vykonávající 

činnost školy, nebo je zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy v případě, že není 

k právnické osobě, která činnost školy vykonává, v pracovněprávním vztahu a není ani 

zaměstnancem státu. Mezi pedagogické pracovníky se řadí i zaměstnanci v zařízeních 

sociálních služeb, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost. Jmenovitě to jsou – učitel, 

pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, speciální 

pedagog, psycholog, pedagog volného času, trenér, asistent pedagoga, metodik prevence 

v pedagogicko-psychologické poradně a vedoucí pracovník7. 

 

2.2 CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 

 

Celoživotní učení je takový systém, ve kterém jsou všechny možnosti učení chápány jako 

jeden propojený celek. Umožňuje přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním, nabízí 

možnost dosáhnout stejné kvalifikace různými způsoby a to kdykoliv během života8. 

Celoživotní učení nabývá v posledních letech na větším významu. Ve všech strategických 

dokumentech týkajících se vzdělávání je zmiňováno jako jeden z hlavních nástrojů rozvoje 

společnosti. Cílem je vytvořit takové prostředí, kde by si mohl každý člověk kdykoliv během 

svého života doplnit nebo prohloubit své vzdělání. Vzdělaná společnost by měla přispět 

                                                             
7 MŠMT, Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
8 MŠMT, Strategie celoživotního učení v České republice, 2007 
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k rozvoji kultury, aktivního občanství demokratické společnosti a pro jednotlivce by mělo 

vzdělání zvyšovat kvalitu jeho života a přípravu na pracovní uplatnění9. 

 

2.2.1 POČÁTEČNÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Celoživotní učení dělíme do dvou etap10. Počáteční vzdělávání a další vzdělávání. Počáteční 

vzdělávání, které zahrnuje základní, střední a terciární vzdělávání.  V naší vzdělávací 

soustavě do základního vzdělávání patří povinná školní docházka, střední vzdělávání 

ukončené maturitou nebo výučním listem a nástavbové studium. Oblast terciárního 

vzdělávání naplňujeme na vysokých školách, vyšších odborných školách a částečně i na 

konzervatořích. Toto vzdělávání probíhá většinou v mladém věku a lze jej ukončit kdykoliv po 

skončení povinné školní docházky.  

Dalším vzděláváním nazýváme vzdělávání, které je realizováno od chvíle, kdy člověk dokončí 

určitý stupeň vzdělání a začne pracovat. Může mít podobu formálního vzdělávání a to na 

jakémkoliv stupni školy, včetně základní. Nejčastěji se však realizuje na školách středních a 

vysokých11. 

Tento proces vzdělávání je považován za zásadní pro růst produktivity a 

konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Cílem je tedy zvyšování kvalifikace, produktivity a 

konkurenceschopnosti jednotlivce12. 

 

2.2.2 FORMY UČENÍ 

 

Učení probíhá ve třech formách: 

Formální vzdělávání – je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. Po 

jeho absolvování získá účastník vysvědčení nebo diplom. Jeho formy, náplň, způsob 

hodnocení a organizace je dána právními normami. 

                                                             
9MŠMT,  Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 
10 MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, 2007 
11 TROJAN V., TURECKIOVÁ M., TRUNDA J., DVOŘÁKOVÁ M., Přístupy k managementu vzdělávání 
v kontextu České republiky, UK Praha, 2015 
12 MŠMT, Průvodce dalším vzděláváním, 2009 
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Formální vzdělávání musí splňovat tato kriteria: 

 hierarchická úroveň – musí být ucelený žebříček stupňů, přičemž možnost studovat 

vyšší stupeň podmiňuje ukončení stupně předchozího 

 přijímací požadavky – podmínky, které musí uchazeč splnit, aby byl přijat 

 registrační požadavky – každý vzdělávací program formálního vzdělávání musí projít 

registrací, což zajišťuje plnění náležitostí tohoto programu 

 požadavky na trvání – nejkratší dobou, kterou mohou tyto programy trvat je jeden 

semestr nebo jedno pololetí13 

 

Formální vzdělávání je nejčastěji spojováno se vzděláváním počátečním. V posledních 10 

letech byl zaznamenán vyšší podíl studentů ve věku nad 30 let. Z celkového počtu studentů 

vysokých škol činil podíl těchto studentů v roce 2011 17%14.  

 

Neformální učení – je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které 

mohou účastníkovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. Neformální vzdělávání je 

poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, nestátních 

neziskových organizacích, ve školských zařízeních a dalších organizacích. Patří sem například 

organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, jazykové kurzy, ale také 

krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je 

účast odborného lektora, učitele či proškoleného vedoucího. Nevede k získání stupně 

vzdělání15.  

Na formách neformálního vzdělávání se účastní mnohem více osob, které již dokončily 

počáteční vzdělání. Alespoň jedné aktivity neformálního vzdělávání se v průběhu 

sledovaného roku účastnilo 32,1% osob ve věku 18-69 let. Častými důvody je větší uplatnění 

na trhu práce, ale i získávání zkušeností a dovedností pro každodenní život16.  

 

Informální – je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a 

kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. Zahrnuje 

                                                             
13 Strategie celoživotního učení v České republice, MŠMT, 2007 
14 ČSÚ, Vzdělávání dospělých v České republice, 2013 
15 MŠMT, Strategie celoživotního učení v České republice, 2007 
16 TROJAN V., TURECKIOVÁ M., TRUNDA J., DVOŘÁKOVÁ M., Přístupy k managementu vzdělávání 
v kontextu České republiky, UK Praha, 2015 
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také sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní 

jazykový kurz). Je neorganizované, zpravidla nesystematické a nekoordinované17. 

 

Z tohoto přehledu vyplývá, že další vzdělávání je jednou z částí celoživotního učení. Pro 

potřeby pedagogů pojem další vzdělávání konkrétně vymezuje zákon č.563/2004 Sb. Zákon o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, §24.  Zde se jedná o studium, 

kterým si pedagog obnovuje, udržuje a doplňuje kvalifikaci. Pedagog si může prostřednictvím 

dalšího vzdělávání i zvýšit kvalifikaci. Další vzdělávání pedagogů se realizuje na vysokých 

školách, v zařízeních pro DVPP a jiných vzdělávacích institucích na základě akreditace 

udělené MŠMT a samostudiem. V prvním případě je výstupem osvědčení o absolvování 

vzdělávacího procesu18. 

 

2.2.3 PROHLUBOVÁNÍ, ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE 

 

Pokud uvádíme pojem prohlubování kvalifikace, rozumí se tím její průběžné doplňování, 

přičemž se nemění její podstata. Toto vzdělání umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. 

Za prohlubování kvalifikace se také považuje její udržování a obnovování19. 

 

Zvyšováním kvalifikace se rozumí změna její hodnoty, také její rozšíření nebo získání. Musí 

být v souladu s potřebami zaměstnavatele a cílem je dosažení vyššího stupně vzdělání.  

Zákoník práce jasně stanovuje podmínky, za kterých lze toto vzdělávání uskutečňovat, na co 

má zaměstnanec nárok. Povinnosti a nároky zaměstnance i zaměstnavatele lze konkrétně 

specifikovat v Kvalifikační dohodě20. 

 

 

                                                             
17 MŠMT, Strategie celoživotního učení v České republice, 2007 
18 MŠMT, Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
19 MPSV, Zákon č.365/2011 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a další související zákony, § 230 
20 MPSV, Zákon č.365/2011 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a další související zákony, §231 
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3. PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

Další vzdělávání není pouze doménou pedagogických pracovníků. Váže se ke všem profesím. 

Podmínky, za kterých se uskutečňuje, povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců specifikuje 

Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce. Ten všem zaměstnancům nařizuje v § 230 prohlubovat 

si svoji kvalifikaci a dává nadřízenému kompetenci k tomu, aby uložil zaměstnanci povinnost 

účastnit se školení a studia, nebo jiné formy přípravy. Tento zákon také stanovuje podmínky, 

za kterých se vzdělávání uskutečňuje, jak je proplácena mzda nebo plat a na co má 

zaměstnanec nárok v případě, že se vzdělávání účastní. Zákoník práce také formuluje pojem 

zvyšování kvalifikace a konkretizuje pravidla, za kterých je možné ho praktikovat21. 

 

Pro potřeby pedagogických pracovníků je to již výše zmiňovaný Zákon 563/2004 Sb. Zákon o 

pedagogických pracovnících a o změně dalších zákonů. V prvním odstavci je uložena 

povinnost pedagogickým pracovníkům dále se vzdělávat. Studium by mělo vést k obnovení, 

udržení či doplnění kvalifikace. V odstavci druhém je uvedena možnost volby takového 

vzdělání, které pedagogickému pracovníkovi kvalifikaci zvýší. Třetí odstavec se zabývá 

povinnostmi ředitele, a to tvorbou plánu dalšího vzdělávání, schválení odborovou organizací 

a faktory, ke kterým je nutno přihlížet při jeho tvorbě. Jsou to zájmy konkrétního pracovníka, 

potřeby školy a finanční možnosti. Kde se další vzdělávání uskutečňuje, je vymezeno 

v odstavci čtvrtém. Vzdělávací programy nabízejí vysoké školy a vzdělávací instituce, které 

mají akreditaci ministerstva. Další formou je samostudium, jehož podmínky, dopady na 

pracovní proces, finanční ohodnocení atd., jsou uvedeny v dalších odstavcích22. 

 

Oblasti vzdělávání konkrétně upravuje Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických 

pracovníků vydaná MŠMT. Ta dělí další vzdělávání pedagogických pracovníků na tři oblasti: 

                                                             
21 MPSV, Zákon č.365/2011 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a další související zákony 
22 MŠMT, Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
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Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, které zahrnuje studium pedagogiky, 

pedagogických věd, studium pro asistenty pedagoga, ředitele škol a školských zařízení a 

studium k rozšíření odborné kvalifikace, kdy absolvent získává možnost učit na jiném druhu 

nebo stupni školy, nebo vyučovat jiné předměty. 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, což je studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky, studium pro výchovné poradce a studium k výkonu 

specializovaných činností jako koordinátor tvorby ŠVP, koordinátor ICT, koordinátor EVVO a 

prevence sociálně patologických jevů. Patří sem i specializovaná činnost v oblasti prostorové 

orientace zrakově postižených.  

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace vymezuje §10 a jde o další vzdělávání. Tím jsou 

kurzy a semináře v minimální délce trvání 4 vyučovací hodiny. Tématem jsou aktuální trendy 

ve vzdělávání, didaktika jednotlivých oborů, bezpečnost a ochrana zdraví, prevence apod. 

Dokladem o absolvování je osvědčení23.  

 

4. FORMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vzdělávání je záměrný proces. Vzdělavatel se snaží předat vzdělávanému co nejvíce znalostí, 

ale i dovedností. Jedná-li se o kvalitní vzdělávací program, dochází jak k vědomému přijímání 

informací, tak k podvědomému učení, které může být začátkem osvojení si nového návyku24. 

Jsou slova jako školení, přednáška, seminář, kurz synonyma, nebo lze mezi těmito termíny 

najít nějaké nuance.  

 

4.1 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ PODLE PLAMÍNKA 
Jiří Plamínek ve své publikaci Vzdělávání dospělých třídí formy vzdělávání do těchto 

kategorií: 

                                                             
23MŠMT,  Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků 
24 PLAMÍNEK J.  Vzdělávání dospělých, Praha, Grada Publishing, 2014 
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Školení - školení je forma předávání informací na teoretické úrovni. Účastníci jsou posluchači 

a přednášející, lektor či školitel přednášejí znalosti na dané téma. Zapojení vzdělávaných je 

minimální, dochází k němu maximálně při závěrečné diskuzi. Role účastníka – je informován 

lektorem. Jedná se většinou o jednorázové akce – jednodenní, půldenní. 

 

Trénink - trénink je protipól školení. Zde se lektor zaměřuje na praktické osvojení dané 

dovednosti. Zapojení účastníků je maximální a je podmíněno jejich aktivitou a absolvováním 

postupu vedoucího k získání dovednosti. V tomto druhu vzdělávání se také užívá termínu 

kurz a pro školitele označení trenér. Role účastníka – je „cvičen“ trenérem. Také se jedná o 

krátkodobou vzdělávací akci.  

 

Konzultace - konzultace nebo lze též použít výraz poradenství. Ten, kdo tuto službu nabízí, 

přichází s řešením konkrétní situace. Pracuje na základě zkušeností z mnoha jiných 

podobných situací, na základě odborných znalostí a především pracuje s informacemi 

získanými od zadavatele. Pomáhá se zorientovat, najít cestu, získat potřebný nadhled. Jedná 

se jako v prvním případě o předávání informací. Role účastníka – je „instruován“ expertem.  

  

Koučování - koučování je vyšší forma poradenství. Také řeší jeden určitý problém, ale 

nepoukazuje na konečné řešení, ale učí zúčastněné, jak hledat řešení. Kouč nezaváže boty, 

ale naučí dělat kličky. Nejde tedy o pouhé předávání informací, ale velmi citlivou práci 

s klientem, kde kouč působí jako průvodce na cestě k řešení situace. Role účastníka – učí se 

učit se. Je to dlouhodobější proces. 

 

Učení z výkonu učitele  - učení z výkonu učitele je praktická ukázka toho, jak situaci vyřešit. 

Často se u této formy vzdělávání užívá výukových nahrávek. Následuje pak rozbor a diskuze 

nad problematikou. Role účastníka – pozoruje realitu. 
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Učení z vlastního výkonu- učení z vlastního výkonu je pozorování určitého jevu, chování, 

jednání, situace externistou a následný rozbor viděného. Pozorovaný získává zpětnou vazbu 

a snaží se sám hodnotit, hledat jiná řešení apod. Role účastníka – objekt pozorování25. 

 

4.2 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠETŘENÍ ADULT EDUCATION SURVEY 

 

Pro potřeby šetření Adult Education Survey z roku 2011 byly rozlišeny 4 formy vzdělávacích 

činností nebo programů26: 

Kurz – jasné rozdělení rolí lektor a účastník, přenos informací v daném tématu, které 

vyžaduje opakovaná setkání, může být ukončeno osvědčením o absolvování 

 

Workshop, seminář – setkání osob se srovnatelnými zkušenostmi, které si je předávají 

 

Soukromé lekce – individuální vzdělávání poskytované placeným profesionálním lektorem 

 

Zaškolení na pracovišti – činnost organizovaná výhradně zaměstnavatelem prostřednictvím 

jiných zaměstnanců 

 

4.3 MODERNÍ FORMY UČENÍ 

 

S nástupem nových informačních a komunikačních technologií se rozvíjejí i další formy 

vzdělávání27: 

Webinář, on-line seminář – propojení lektora a posluchače přes konkrétní server 

v konkrétním čase. Možnost připojení více posluchačů a sdílení stejného informačního a 

grafického prostředí. Lze pokládat dotazy pomocí obrazu a zvuku (audio video přenos) nebo 

písemně přes skype, e-mail nebo chat. 

                                                             
25 PLAMÍNEK J.  Vzdělávání dospělých, Praha, Grada Publishing, 2014 
26 ČSÚ, Vzdělávání dospělých v České republice, Praha, 2013 
27 DVOŘÁKOVÁ M. Aktuální témata učení a vzdělávání dospělých, Praha, Česká andragogice společnost, 
2014 
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Videoseminář – tento způsob přenosu informací je pouze jednosměrný a nezajišťuje 

komunikaci mezi dvěma stranami. Vzniká ve studiu pro konkrétní účel nebo může jít o 

záznam webináře i s celkovou diskuzí. Výhodou je možnost zhlédnutí dle časových možností 

školeného, přerušení záznamu a následnému návratu k němu, opakovanému spuštění pasáží 

apod. Tato výhoda se však při malé motivaci může proměnit v nevýhodu – odsouvání na 

neurčitou dobu.  

 

Elektronická konference – tento způsob je určen pro větší množství lidí stejného zájmu. 

Základem je řídící počítač a počítače všech zúčastněných. Účastníci jejich prostřednictvím 

zasílají své příspěvky, komentáře, otázky, ale i odpovědi na otázky ostatních. Ty se pak 

dostávají ke všem přihlášeným. Pozitivem je úspora času a absence cestování.  

 

Microlearning – rozdělení učiva na krátké úseky, cca 5 min, které jsou zařazovány do 

každodenních vzdělávacích aktivit. Rychle a efektivně tak dochází k podnikovému vzdělávání. 

 

Mikrokurzy – krátké tréninkové akce, které jsou zaměřené na konkrétní oblast nebo 

techniku a jsou snadno aplikovatelné v zaměstnání.  Mohou být praktikovány frontální nebo 

skupinovou metodou, která se kombinuje s mentorinkem, koučinkem nebo online 

sebeřízeným učením. Zaměstnanci si sami mohou volit metodu, která jim nejvíce vyhovuje.  

 

Mobile learning – vzdělávání prostřednictvím výukových aplikací chytrých telefonů a tabletů. 

 

5. STRATEGICKÉ DOKUMENTY 21. STOLETÍ V OBLASTI 

DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 

5.1 EVROPSKÁ UNIE 

 

Současný pohled na celoživotní učení má základy v 90. letech minulého století. V této době 

se kladl větší důraz na rozvoj lidských zdrojů, který měl zajišťovat lepší uplatnění na trhu 

práce a zvyšovat tak životní úroveň jednotlivců.  To mělo mít za následek i pozitivní vliv na 
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ekonomiku. Dalším novým přístupem té doby byl větší důraz na využívání neformálních a 

informálních forem učení. S tím souvisel i menší podíl státu na tomto způsobu vzdělávání a 

zodpovědnost se přesouvala také na zaměstnavatele, obce, občanská sdružení atd. Tato 

nová koncepce si také kladla za cíl zvýšit počty lidí, kteří dokončí sekundární vzdělání. 

Konkrétní politické strategie byly formulovány v Bílé knize „Vyučování a učení: Cesta k učící 

se společnosti“ zpracované Evropskou komisí a v materiálu OECD „Celoživotní učení pro 

všechny“.  

 

Memorandum o celoživotním učení – dokument zpracovaný na základě zasedání v Lisabonu 

v roce 2000. Toto zasedání dalo základ celé koncepci označované jako Lisabonská strategie. 

Dokument byl vydán evropskou komisí v říjnu 2000. Toto memorandum mělo zahájit diskusi 

nad těmito tématy – nové základní dovednosti pro všechny, více investic do lidských zdrojů, 

inovace vyučování a učení, oceňování učení, přehodnocení poradenství a přiblížení učení 

domovu. Debaty k memorandu vedly ke zpracování Making an European area of lifelong 

learning reality v listopadu 2001. Na základě tohoto dokumentu byla v červnu roku 2002 

vyhlášena Evropským parlamentem Rezoluce o celoživotním učení. V roce 2003 byl zaslán 

všem členským státům dotazník, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou naplňovány strategie 

celoživotního učení v jednotlivých zemích a informace měly sloužit jako podklad pro 

zpracování zprávy o realizaci Pracovního programu v roce 2004. Na základě tohoto šetření 

bylo zjištěno, že program je ve všech zemích akceptován, ale v praxi se jeho implementace 

značně liší. Nová opatření se měla zásadně promítnout v akčním programu podpory 

celoživotního učení na období 2007-201328.  

 

V červnu 2010 přijala Evropská rada novou strategii pro růst a zaměstnanost nazvanou 

Evropa 2020, která nahrazuje Lisabonskou strategii. Zde se v jedné ze sedmi hlavních iniciativ 

nazvané „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ píše o nutnosti celoživotního 

vzdělávání občanů za účelem zvýšení uplatnění na trhu práce. Nutnost zvýšit počet lidí, kteří 

dokončí sekundární vzdělání a vytvoření takového systému, který by umožňoval doplňování 

vzdělání během života, jsou podmínkami pro vytvoření pracující a produktivní společnosti. 

Konkrétním cílem je například snížit počet dětí, které nedokončily základní vzdělání z 15% na 

                                                             
28 Strategie celoživotního učení ČR, MŠMT, 2007 
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10%, nebo naopak zvýšit počet lidí ve věku 30-34 let, kteří dokončili terciární vzdělání 

z nynějších 31% na 40%. V iniciativě „Mládež v pohybu“ jsou stanoveny takové cíle, jako 

modernizovat vysoké školství, zdokonalit meziuniverzitní vědecké programy, podpořit 

uznávání neformálního a informálního vzdělávání. V iniciativě „Program pro nové dovednosti 

a pracovní místa“ se objevují úkoly jako podpořit a nastartovat vytvoření strategie pro 

celoživotní učení za spolupráce všech zúčastněných stran, vytvoření pružnějších učebních 

plánů a zvětšování atraktivity odborného vzdělávání. Zajistit, aby v průběhu vzdělávání a to i 

dospělých, mohly být osvojovány a uznávány dovednosti, které jsou potřebné pro zapojení 

do dalšího vzdělávání a trhu práce29. 

 

5.2 ČESKÁ REPUBLIKA 

 

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) byla zpracována roku 2001 MŠMT.  

V kapitole vzdělávání dospělých jsou definovány tři problematické oblasti a to neexistence 

mechanismů systémového rozvoje, nedostatečná motivace a problém kompetencí a 

právního rámce. K těmto oblastem jsou navrhnuta konkrétní řešení30. Se schválením 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 pozbývá Bílá kniha platnosti. 

 

Navazujícím dokumentem je Strategie vzdělávací politiky české republiky do roku 2020. Zde 

jsou stanoveny částečně jiné priority a to: 

 snižování nerovností ve vzdělání – ze srovnávacích mezinárodních výzkumů Česká 

republika vychází stále jako země, jejíž vzdělávací systém není dostatečně vyrovnaný. 

Stále se objevují velké rozdíly mezi žáky. Hlavní roli zde hraje rodinné zázemí, které 

buď umožňuje studium na výběrových školách, nebo naopak není podnětné 

k žádnému vzdělávání. Cílem je, aby tato startovní pozice každého dítěte nebyla 

zásadní při jeho vzdělávání, aby byl maximálně využit potenciál dítěte a aby všichni 

měli přístup a podmínky ke vzdělávání. Patří sem děti se zdravotním či sociálním 

znevýhodněním, s kulturní či osobnostní odlišností.  

                                                             
29 Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, Evropská komise, 2010 
30 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha), MŠMT, 2001 
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 podpora kvalitní výuky a učitele jako její klíčový předpoklad  - zde se mluví o 

dokončení a zavedení kariérního systému jako o hlavním motivu vzdělávání učitelů, 

který je navázán na určení standardu učitele a pravidla odpovídajícího finančního 

ohodnocení. Stejné cíle jsou vytyčeny i pro ředitele škol. Zlepšit by se mělo i 

počáteční vzdělávání učitelů a vstupní vzdělávání ředitelů škol. 

 odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému – tato část se týká vedoucích 

pracovníků v institucích, které jsou se školami spojeny, jako zřizovatelé, úředníci 

centrálních orgánů, ale i politici. Důležitým požadavkem je jasná reálná strategie, 

minimum zásadních krátkodobých změn a spolupráce všech zapojených institucí.  

 

Konkrétně se zde hovoří o vzdělávání pedagogů, motivaci k učení a potřebě dokončení 

kariérního řádu. Jsou zde popsána i současná negativa dalšího vzdělávání a to špatná 

dostupnost vzdělávacích programů z hlediska finančního a organizačního. Na základě tohoto 

zjištění by měla být zavedena tato opatření: 

 zajistit každému učiteli možnost účastnit se programů dalšího vzdělávání a 

poskytnout mu individuální podporu kdykoliv během jeho profesní dráhy (podpora 

založena na sebereflexi pod odborným vedením) 

 odstraňovat překážky, které v praxi znesnadňují další vzdělávání – finance, 

zastupitelnost učitelů 

 podporovat sdílení zkušeností mezi pedagogy 

 vymezit pozici mentora - učitele, který dosáhl zdatnosti v určité profesní oblasti a 

může vést další pedagogy  

 zajistit, aby každý začínající učitel měl svého uvádějícího učitele s mentorskými 

dovednostmi 

 zajistit podporu vedoucím pedagogickým zaměstnancům - finanční i organizační 

(menší podíl přímé pedagogické práce), získaný čas by měl být vedoucími využit na 

mentorskou roli ve své či jiné škole 

 vytvořit komplexní rozvoj profesního rozvoje ředitelů31 

 

                                                             
31 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, MŠMT, 2014 
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Implementačním dokumentem Strategie 2020 je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy 2015-2020. Zde je v kapitole „Zlepšení podmínek pedagogických 

pracovníků“ v popředí zájmu učitel, jako záruka kvalitního vzdělávání. Na základě výzkumů 

bylo zjištěno, že v České republice je malá motivace učitelů k lepším výkonům a ke 

vzdělávání. Opět zaznívá potřeba vytvoření a dokončení kariérního systému a to i pro 

ředitele škol. Také se poprvé objevuje potřeba zlepšení a modernizace počátečního 

pedagogického vzdělání. Posun k lepšímu by měl být patrný i v lepším systému dalšího 

vzdělávání pedagogů, v možnostech sdílení dobré praxe a v uvádění nových učitelů do praxe.  

Podle zahraničních i domácích výzkumů stojí za kvalitním vzděláváním kvalitní učitel. Být 

kvalitním učitelem znamená mít odpovídající kvalifikaci, profesní zdatnost a entuziasmus. Být 

výborným učitelem by mělo znamenat zlepšení postavení této profese ve společnosti a vyšší 

finanční ohodnocení. V naší republice zatím není takový systém, který by učitele k těm 

snahám motivoval. Proto je jedním z cílů strategie do roku 2020 dokončit a nastartovat 

kariérní systém pro učitele i ředitele. Ve strategii zaznívá formulace „ředitel, který bude 

pobízet učitele zdokonalovat se“. Je tedy na místě, zabývat se vlivem vedoucích pracovníků 

na učitele v oblasti vzdělávání. Kariérní systém si klade za cíle: 

 Změnit přípravu budoucích učitelů a více ji propojit s praxí 

 Změnit hodnocení a sebehodnocení učitelů 

 Zefektivnit další vzdělávání pedagogických pracovníků a změnit plánování profesního 

rozvoje 

 Sdílet příklady dobré praxe uvnitř škol i mezi jinými školami 

 Vytvořit podmínky pro předávání zkušeností, mentoring a koučování 

 Změnit uvádění absolventů do praxe 

 

Ve vizi jsou formulovány i formální úpravy jako snížení přímé pedagogické činnosti ředitelům 

mateřských škol nebo vytvoření standardu ředitele. 

 

Strategie do roku 2020 se dále věnuje v samostatné části dalšímu vzdělávání obecně. Tedy 

nejen pedagogických pracovníků. Celoživotní učení je ve všech strategických dokumentech 

dnešní doby spojováno s uplatněním na trhu práce, ale i fungováním v běžném životě. Rychle 

se vyvíjející technologie kladou vyšší nároky na každého člověka i při každodenních 
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aktivitách. Vzdělávání má být tedy zdrojem nových dovedností a znalostí, ale i schopností 

rychle se adaptovat na změny. Česká republika se zavázala dosáhnout 15% dospělých, kteří 

se budou v roce 2020 účastnit dalšího vzdělávání. V roce 2014 se účastní dalšího vzdělávání 

9,4% dospělé populace, což je o 1,2% méně, než je průměr EU. Zlepšení této situace by mělo 

zajistit uznávání výsledků dalšího vzdělávání a úprava Národní soustavy kvalifikací. Nově by 

se měla zavádět Mistrovská zkouška, což by motivovalo osoby s výučním listem dosahovat 

vyšších výsledků32.  

 

6. MOTIVACE 

 

Pojem motivace byl v předchozím textu zmíněn již několikrát. Motivace k učení, motivace 

k dalšímu vzdělávání, vliv vedoucího zaměstnance na podřízené a jejich motivace.  

 

6.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Plamínek ve své knize Tajemství motivace používá terminologii stimul a motiv. Stimul je 

podnět, který přichází zvenčí a mění naše chování tak, že se snažíme dosáhnout určitého cíle, 

který má se stimulem úzkou souvislost. Stimulem k plnění úkolu může být finanční odměna, 

nadstandardní ohodnocení nějakým benefitem, povýšení apod. Pokud je stimul aktivní, naše 

chuť zvládat úkoly trvá. Nevýhodou však je, že pokud stimul přestane fungovat, ztratí se i 

chuť plnit úkoly. Nefunkčnost stimulu nemusí být pouze z důvodu jeho odstranění. Může 

dojít i ke ztrátě atraktivnosti stimulu, přivyknutím na lepší plat, komfortnější pracovní 

podmínky a podobně.  

 

Pokud však plníme úkoly na základě našeho vnitřního přesvědčení, mluvíme o motivu a 

motivaci. Výhodou motivace je, že pokud je dobře zacílena do osobnosti člověka, je 

dlouhodobá. Nevýhodou je, že najít správnou motivaci, je velmi náročný úkol33. 

                                                             
32 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky na období 2015-2020, 
MŠMT 
33 PLAMÍNEK J., Tajemství motivace, Praha, Grada Publishing, 2015 
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Definicí motivace je mnoho. Každý autor formuluje obsah tohoto termínu z vlastního 

pohledu.  

M. Vágnerová definuje motivaci takto: 

Motivace je proces, který zaktivuje naše chování.  Určí mu směr a účel. Je to vnitřní síla, která 

nás žene k tomu, abychom naplnili své neuspokojené potřeby. Je to vůle něčeho 

dosáhnout34. 

 

M. Tureckiová vysvětluje pojem motivace takto: 

Motivace je vnitřní proces, kterým vyjadřujeme touhu dosáhnout pro nás důležitého cíle. 

K tomuto dosažení nás vede vůle vyvinout určité úsilí. Motivace je tedy vztažena k našemu 

chování, přesněji k jeho projevům. Hovoříme tedy o motivovaném jednání35. 

 

Motiv – pojem motiv vychází z latinského slova „movere“, což znamená hýbati, pohybovati. 

Je to vnitřní nebo vnější pohnutka, která nás vede k určitému chování nebo jednání36. 

V  Lexikonu psychologie37 je motiv definován jako důvod k chování, který má pro jedince 

vždy pozitivní hodnotu. Tato hodnota je vždy zážitková – úleva, pocit štěstí, pocit 

zadostiučinění atd.  

 

Motivy mají svou základní charakteristiku, kterou popsal E.R. Hilgard (1962): 

 Liší se na úrovni kultur, ale i osob v jedné kultuře 

 Stejný motiv se může projevit různým způsobem chování 

 Stejné chování může vyjadřovat různé motivy 

 Motivy se často projevují ve skryté formě 

 Každý akt chování může být projevem více motivů 

 

Motivy mají dvě složky:  

 Energizující – dodává lidem sílu a energii v jednání 

                                                             
34 VÁGNEROVÁ M. Základy obecné psychologie, Liberec:TU v Liberci, 2007 
35 TURECKIOVÁ M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Praha, Grada Publishing 2004 
36 ŠVINGALOVÁ D. Kapitoly z psychologie, 2.díl, Liberec: TU v Liberci, 2006 
37 NAKONEČNÝ M., Lexikon psychologie, Praha, Nakladatelství Vodnář, 2013 
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 Řídící – dává lidem, kteří se pro něco rozhodnou směr, vybírají jakým postupem a 

způsobem dané věci dosáhnout38 

 

Dělí se na: 

 Přímé (vnitřní nebo intrinsické). Práce sama o sobě je zdrojem uspokojení. Je to 

například potřeba kontaktu s jinými lidmi, potřeba pracovat, touha po moci, 

seberealizaci apod. 

 Nepřímé (vnější nebo extrinsické). Práce je prostředkem k uspokojování jiných 

potřeb. Je to například potřeba uplatnit se, potřeba jistoty, pocitu důležitosti, plat, 

který nám umožňuje uspokojit další potřeby apod. 

 

Potřeba – základní hybný činitel lidské motivace. Nejvlivnějším autorem teorie motivace byl 

americký humanistický psycholog Abraham H. Maslow. Ten vytvořil hierarchii potřeb39. 

 

6.2 TEORIE MOTIVACE 

 

Maslowova teorie hierarchie potřeb – systém pěti skupin potřeb, které jsou seřazeny od 

základních po nejvyšší. S uspokojením určité úrovně potřeb klesá její význam a nastává 

potřeba uspokojit potřeby na vyšší úrovni. Nejnižší dvě úrovně představují potřeby 

fyziologické, které vycházejí z nějakého nedostatku a zajišťují přežití jedince. Další jsou 

potřeby vyšší, které zajišťují duševní pohodu a nejvyšší, které podporují růst osobnosti.  

 

Tato teorie byla později podrobena kritice, ale její význam pro současnou dobu je stále 

platný. Důvodem je především to, že Maslow jako první vyslovil teorii o hierarchii potřeb, a 

dále, že se myšlenkou pohnutek k lidské činnosti vůbec zabýval. Vytvořil tak základ pro úvahy 

další a podnítil tak vznik nových teorií. 

 

Ve firemní praxi lze Maslowovu teorii dobře použít. Mezi manažery je známá a rozšířená. Ve 

vztahu k pracovní motivaci, lze skupiny potřeb naplnit takto: 

                                                             
38 BĚLOHLÁVEK F. Jak vést a motivovat lidi, Brno, Computer Press, 2008 
39 TURECKIOVÁ M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Praha, Grada Publishing 2004 
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Fyziologické potřeby – peněžní odměna, pracovní a organizační podmínky, jimiž jsou 

uspokojovány základní potřeby 

Potřeby jistoty a bezpečí – jistota pracovního místa, bezpečnost při práci 

Sociální potřeby – příslušnost k určité skupině, kontakt se spolupracovníky, vybudování 

určité pozice ve skupině 

Potřeba uznání – formy nehmotného ocenění dobré práce, uspokojení z dobrého postavení, 

uspokojení z vlastní práce 

Potřeba seberealizace – možnost dále se vzdělávat a rozvíjet, nejen odborně, ale i osobně 

 

Clayton Alderfer tyto Maslowowy názory rozšířil o nové poznatky a zredukoval je na tři 

skupiny – existenční potřeby, vztahové potřeby a potřeby růstové. Tato teorie se nazývá 

teorie ERG, podle anglických názvů tří skupin potřeb ( existency, relatedness, growth).  

 

Frederick Herzberg – dvoufaktorová motivační teorie, která je také nazývaná jako teorie 

motivátorů a hygienických faktorů. Jedná se o uspokojování potřeb, které když nejsou 

naplněny, vyvolávají potřebu konat tak, aby naplněny byly a zahnala se tak nespokojenost a 

nepohodlnost – hygienické faktory. Druhý faktor, kterým je vnitřní motivace, vede člověka 

k vyššímu úsilí a práci – motivátory.  

 

V manažerské praxi to znamená, že mezi hygienické faktory, tedy prevenci před 

nespokojeností, můžeme zařadit – firemní politiku, kompetentnost nadřízených pracovníků, 

pracovní podmínky, mzdu, jistotu pracovního místa, bezpečnost a ochranu při práci. Mezi 

motivátory pak pracovní úspěchy, možnost kariérního růstu, uznání, odpovědnost a osobní 

rozvoj.  

 

Vroomova expektační teorie neboli teorie očekávání je založena na konečné odměně. Může 

to být plat, vyšší post, pocit smysluplnosti práce, pochvala. Motivační síla je přímo úměrná 

atraktivností výsledku a míře pravděpodobnosti jeho dosažení.  

 

Porterův a Lawlerův model -   teorie založená na podobném modelu jako teorie předchozí. 

Je však ještě složitější. Nadstavbou jsou zde individuální schopnosti jedince a to, jak vnímá 

svou profesionální roli.  
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Tyto teorie očekávání mají svůj význam pro další vývoj úvah o motivaci především z toho 

důvodu, že přinesly jiný pohled na motivovaného pracovníka. Z původně pasivního obecně 

vnímaného jedince se stává aktivní člověk se subjektivním vnímáním reality. 

 

Teorie ekvity nebo také teorie spravedlnosti. Jejím autorem je J. S. Adams a základem je 

princip sociálního srovnání pracovníků ve skupinách. Každý pracovník je součástí nějaké 

pracovní skupiny a srovnává se s jejími členy. Posuzuje míru své snahy a svého úsilí 

k dosažení cíle a ziskem z tohoto splnění úkolu. Porovnává tyto svoje vklady a výstupy 

s ostatními. Výsledkem je subjektivní dojem a vyhodnocení situace jako spravedlivé či 

nespravedlivé.  

Mohou pak nastat tři reakce: 

Pocit spravedlnosti  - motivace k další práci, protože za dobrý výkon přichází spravedlivá 

odměna 

Pocit nespravedlnosti – dojem podhodnocení pokud je pracovník za stejnou práci odměněn 

hůře než ostatní 

Pocit nespravedlnosti – dojem nadhodnocení, kdy má pracovník pocit, že za stejnou práci byl 

ohodnocen lépe. Oba případy vnímané jako nespravedlnost fungují demotivačně40. 

 

Zvláštní skupinou motivace je pracovní motivace, nebo také motivace pracovní činnosti. 

První úvahy o tom, že na pracovní výsledky má vliv také něco jiného než pracovní podmínky, 

pracovní doba, délka přestávek atd., se objevily ve 20. letech 20. století v tzv. Hawthorských 

studiích. Zde se původně zkoumal vliv pracovních podmínek na výkon, ale výsledkem bylo 

zjištění, že výkonnost se zvýšila především proto, že pozorovaná skupina žen získala lepší 

postavení v pracovním kolektivu. Na tyto studie navázaly další. Humanistické pojetí práce 

v 70. letech rozvíjel především Peter Drucker. Tyto studie měnily názor na postavení jedince 

v pracovním procesu, které bylo definováno počátkem 20. století Frederickem Winslowem 

Taylorem. Tento strojní inženýr zformuloval teorii tzv. vědeckého řízení. Lidé byli považování 

pouze za součástky dobře fungujícího stroje – dokonale zorganizovaného pracovního 

procesu. Oba tyto směry se propojily v práci McGregora teorie X a teorie Y. Teorie X vyžaduje 

přísné vedení lidí, protože jsou od přírody líní, nespolehliví a nerozumní, blíží se tedy spíše 

                                                             
40 TURECKIOVÁ M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Praha, Grada Publishing 2004 
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teorii vědeckého řízení. Teorie Y předpokládá, že lidé se chtějí tvořivě uplatnit, být v práci 

úspěšní a v životě nezávislí, což koresponduje s myšlenkami humanistického pojetí práce. 

Snahou McGregora bylo poukázat na to, že lidé se chovají podle toho, jak se s nimi zachází. 

Oba tyto přístupy X a Y umí dobrý manažer správně využít.  

 

Teorie motivace pracovní činnosti bývají často rozdělovány do dvou skupin. První je 

nazývána jako teorie obsahu a je sem zařazována Maslowova teorie potřeb, výkonová 

motivace a Herzbergerova teorie. Druhou skupinou jsou teorie procesuální, do které spadá 

teorie očekávání a hodnoty, teorie spravedlnosti a motivace cílem41.  

 

Současným autorem zabývajícím se nejen motivací je Jiří Plamínek. Jeho teorie jsou oblíbené 

především proto, že je populárním způsobem prezentuje a jejich podstatě rozumí širší 

veřejnost. Svou práci opírá o mnohaleté zkušenosti s koučováním, poskytováním konzultací a 

řešením problémů v pracovních kolektivech. Téma motivace se stalo námětem pro jednu 

z jeho knih, ve které například vymezil 17 pravidel motivace. Velký důraz klade na tenkou 

hranici mezi motivací a manipulací. Vše, co chceme udělat proto, aby podřízené práce bavila, 

musí být v jejich zájmu42.  

 

Motivace hraje ve výkonu všech pracujících velkou roli. W. James na základě výzkumu tvrdí, 

že člověku stačí využívat 20-30% svého potenciálu, aby nepřišel o pracovní pozici. 

Motivovaný člověk je schopen využít až 80-90% 43. Vedoucí pracovník má tedy zásadní vliv na 

pracovní výkon svých podřízených a může jej pozitivně i negativně ovlivnit. 

 

Motivace k formálnímu vzdělávání – mezi nejuváděnější motivy k dalšímu vzdělávání 

formou formálního studia patřilo – zlepšit výkonnost a kariérní vyhlídky, zlepšit vyhlídky na 

získání nebo změnu práce, snížit pravděpodobnost ztráty zaměstnání, ale i prohloubit 

znalosti v oboru, který mne zajímá. V oblasti sekundárního vzdělání bylo důvodem ke studiu 

zvýšení kvalifikace nebo vyhlídka kariérního postupu pro 75%  osob, zlepšení vyhlídek na 

získání či změnu práce pro 60% osob, získání osvědčení pro cca 59% osob. V terciárním 

                                                             
41 KOLMAN L., RYMEŠOVÁ P., CHÝLOVÁ H., GRALTON L. Motivace, produktivita a způsob života, 
Praha:Linde Praha a.s., 2012 
42 PLAMÍNEK J., Tajemství motivace, Praha, Grada Publishing, 2015 
43 Tureckiová M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Praha, Grada Publishing, 2004 
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vzdělávání bylo zlepšení výkonnosti nebo kariérní vyhlídky motivem pro cca 73% osob, 

prohloubení znalostí v oblasti, která ho zajímá cca 65% osob, zlepšení vyhlídek na zlepšení 

nebo změnu práce cca 55 % osob. 

 

Motivace k neformálnímu vzdělávání – i v těchto formách vzdělávání jsou nejčastějšími 

motivy zachování či zlepšení postavení v práci nebo zvýšení konkurenceschopnosti na trhu 

práce. V souvislosti se zaměstnáním se ve věku 18-69 let vzdělávalo 25,6% osob. Rozdíl se 

ukázal u lidí s dokončeným vysokoškolským vzděláním, kterých se účastnilo 45,8% a 

s dokončeným středoškolským vzděláním – 29,9% 44. 

 

EMPIRICKÁ ČÁST 

7. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 

V části teoretické jsme si vymezili používané pojmy, určili si právní rámec dalšího vzdělávání, 

jeho formy a vysvětlili si pojem motivace. Důležitým tématem byly strategické dokumenty, 

které se dalšího vzdělávání týkají. Hovoříme zde o dalším vzdělávání celé populace i přímo 

pedagogických pracovníků. Jsme v době, kdy se celoživotní učení dostává do popředí zájmu a 

bylo vynaloženo dosti úsilí k tomu, aby byly zformulovány konkrétní vize a opatření, vedoucí 

ke zlepšení stavu. Nicméně to je pouze první krok k tomu, zlepšit situaci ve školství v naší 

zemi. Druhým, náročnějším krokem, bude realizace těchto opatření přímo v terénu. Situace v 

mateřských školách, kde není vytvořeno konkurenční prostředí, je někdy až zarážející. 

Setkala jsem se s řediteli malých obecních mateřských škol, kteří nemají na pracovišti 

v dnešní době počítač nebo internet. Uvádím zde tuto extrémní zkušenost jako ukázku toho, 

že implementovat vize do praxe, je někdy náročný úkol. Ano, tak jak se uvádí ve všech 

strategických dokumentech, řešením je vzdělávání. Jaký je však přístup pedagogů k této 

oblasti a především, mají podporu od svých nadřízených? Může ředitelka s negativním 

vztahem ke vzdělávání demotivovat učitele tak, že ztratí zájem a chuť se dál učit? Může 

                                                             
44 Odbor statistik rozvoje společnosti, Vzdělávání dospělých v České republice, Výstupy z šetření Adult 
Education Survey, 2013 



30 
 

tento proces osvěty zmařit špatný ředitel? Zjistit, jakou měrou může vedoucí pracovník 

ovlivnit vzdělávání svých podřízených, je cílem této práce.  Na situaci ve dvou zařízeních 

předškolní výchovy, se pokusím tento proces zdokumentovat. 

 

7.1 CÍL VÝZKUMU 

 

Empirická část se věnuje výzkumu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v mateřských školách. Cílem šetření je zjistit, zda je vliv ředitelky mateřské školy na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků zásadní. 

 

Výzkumný problém: Vliv ředitelky mateřské školy na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

 

Výzkumné otázky:  

1. Je vliv ředitelky mateřské školy na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

zásadní? 

2. Jakým způsobem ředitelka své podřízené motivuje? 

3. Jak ředitelka další vzdělávání plánuje? 

 

7.2 VÝZKUMNÉ METODY  

 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní metodu v designu případové studie. Hlavním 

důvodem bylo potvrdit či vyvrátit předpokládanou překážku, která může nastat v linii nové 

poznatky – ředitel školy – podřízení pedagogičtí zaměstnanci. Tento přenos může být tak 

specifický, že ho lze lépe popsat kvalitativní metodou.  
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7.3 VOLBA A POPIS PŘÍPADU  

 

Pro svůj výzkum jsem zvolila dvě mateřské školy. Svým výběrem jsem se snažila volit školy se 

stejnými podmínkami. Obě školy jsou ve stejném městě. Počet obyvatel tohoto města je 

necelých 70 tisíc. Celkem je na území města 30 mateřských škol. Tento výběr zaručuje 

stejného zřizovatele, tedy shodný způsob financování a stejná pravidla pro využívání 

rozpočtu. Obě školy jsou od sebe vzdáleny zhruba 800 m a jsou v centru panelákové 

zástavby. Kapacita škol se také nijak zvlášť neliší - 78 dětí a 71 dětí. Shodně mají školy 3 třídy. 

První z nich má 6 pedagogických pracovnic včetně ředitelky a druhá škola 5 včetně ředitelky. 

Obě ředitelky mají vysokoškolské pedagogické vzdělání a funkční studium si doplňovaly 

v průběhu své kariery. Obě jsou v rozmezí 1-3 roky před odchodem do důchodu.  

 

Etická kriteria: při návštěvách ve třídách byl každému vysvětlen důvod mé návštěvy. Před 

nahráváním rozhovoru jsem požádala o souhlas se zvukovým záznamem, který byl nahrán. 

Účastníkům bylo osvětleno, že zvukový záznam bude přepsán a použit v empirické části této 

práce. 

 

Mateřská škola „A“: záměrná volba této mateřské školy jako protipólu ke škole B. Způsob 

vedení školy, klima školy a osobnost ředitelky znám z pozice učitelky. Na škole jsem působila 

5 let. V době výzkumu je to již 6 let, co ve škole nepracuji. Osobní přístup ředitelky k dalšímu 

vzdělávání byl spíše pasivní, oblast vzdělávání vnímána jako něco navíc, co komplikuje provoz 

školy. Nedostatky zjištěny i ČŠI a zaznamenány v inspekční zprávě45. Žádost provádět výzkum 

byla kladně přijata a byly vytvořeny podmínky k návštěvě vzdělávacích činností i následným 

rozhovorům. Důvodem výběru bylo důvěrně známé prostředí a již částečně získaná důvěra 

personálu. Ačkoliv se po mém odchodu částečně obnovil, vzhledem k tomu, že docházím 

pravidelně na přátelské návštěvy, učitelky mne znají. 

 

Popis kolektivu: na základě pozorování a neformálních nestrukturovaných rozhovorů bylo 

vypozorováno, že kolektiv jako celek působí kompaktně. Za mé přítomnosti docházelo ke 

krátkým výměnám informací, domlouvání a plánování nadcházejících aktivit, které 

                                                             
45 Česká školní inspekce, Registr inspekčních zpráv 
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zahrnovaly všechny třídy školy. Učitelky spolupracovaly, vzájemně se podporovaly a 

inspirovaly. V kolektivu působí učitelka s dlouholetou praxí a velice aktivním a energickým 

přístupem k práci, dále začínající učitelka středního věku po dálkovém studiu na pedagogické 

škole a mladší učitelka s praxí. V komunikaci mezi pedagogy byla patrná podpora začínající 

učitelky a naprosto přirozená a běžná konzultace každodenních situací.  

 

Školní vzdělávací program: klasický vzdělávací program, škola se nespecializuje na žádnou 

oblast, dle poslední inspekční zprávy splňuje všechny náležitosti. 

 

Mateřská škola „B“: záměrná volba této mateřské školy. Ředitelka vyhlášena jako odborník 

ve své profesi, jako ten, kdo má vždy vše tak, jak má být. Pokud se zavádí nějaké novinky, 

ostatní si chodí pro radu. Je vnímána jako velice aktivní a zapálená pro svou práci, ona sama 

vnímá svou práci jako prioritu. Osobní vztah navázán před mnoha lety, při působení 

v mateřské škole jako učitelka angličtiny. V průběhu pedagogické činnosti na jiné MŠ se 

pravidelně setkáváme na vzdělávacích akcích, které paní ředitelka hojně navštěvuje. Při 

každém setkání mě v osobních rozhovorech podněcuje k dalšímu vzdělávání a růstu. Při 

žádosti o možnost provádět výzkum, jsem maximálně podporována. Mám možnost navštívit 

učitelky při jejich práci ve třídách a je nám poskytnut prostor i čas k rozhovorům. Důvěra 

mezi ředitelkou je již zajištěna, s některými učitelkami se znám z dřívější doby, 2 učitelky 

jsem viděla poprvé. 

 

Popis kolektivu: na základě pozorování a nestrukturovaných rozhovorů bylo vypozorováno, 

že mezi pedagogy panuje určitá mezitřídní rivalita. V rozhovorech jsme často naráželi na 

drobnou kritiku učitelek jiné třídy. V rámci třídy jsou vztahy, dle omezených možností 

pozorování, na dobré úrovni. Ředitelka vnímána jako profesionál a autorita, bližší osobní 

vztah k ní má její zástupkyně. Kolektiv je vnímán jako komunikačně schopný a zvyklý 

problémy řešit hned. Z atmosféry a chování všech zúčastněných je cítit, že je vytvořeno 

konkurenční prostředí, které nutí k výkonu a ke snaze být lepší než ostatní.  

 

Školní vzdělávací program: školní vzdělávací program orientován na environmentální 

výchovu. 
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7.4 PRŮBĚH VÝZKUMU 
 

Mateřská škola „A“ 

3 denní působení v časovém rozmezí 9.00 – 12:00 

1. den – nahlížení do dokumentů týkajících se dalšího vzdělávání, strukturovaný rozhovor 

s ředitelkou školy. Na její žádost dříve, než jsem měla původně v plánu. Znatelná mírná 

nervozita a snaha mít tuto záležitost rychle za sebou. Poskytnut plán dalšího vzdělávání a 

složka s osvědčeními zaměstnanců.  

11.00 – pobyt na zahradě s učitelkami první třídy. Nestrukturované rozhovory o práci ve 

školce. Jedna z učitelek nastoupila až po mém odchodu. Ptám se na důvody, proč si zvolila 

tuto profesi. Původně jiné zaměření, hlavním důvodem pracovní doba, která je důležitá pro 

provoz rodiny. Připravuji si půdu pro řízený rozhovor, snažím se o přátelskou atmosféru a 

získání důvěry. 

2. den – návštěva ve druhé třídě, účastním se řízené dopolední činnosti. Pozoruji práci 

s dětmi. Po té pobyt na zahradě i s učitelkou třetí třídy. Zjišťuji spokojenost s chodem školy, 

se vztahy ve škole, problémy, se kterými se musejí potýkat. Jde o nestrukturovaný rozhovor, 

cílem je opět připravit si terén pro strukturovaný rozhovor.  

3. den – učitelky uvolňovány na půlhodinový rozhovor se záznamem na diktafon. K dispozici 

sklad pomůcek, kde je zaručen nerušený průběh.  

 

Mateřská škola „B“ 

5 denní působení ve škole, vždy od 9:00 – 13:00 

1. den – nestrukturovaný rozhovor s ředitelkou školy o současných problémech školství. 

Cílem bylo zjistit základní orientaci v nových koncepčních materiálech MŠMT, názory na 

připravovaný kariérní systém, inkluzi ve vzdělávání apod. Dále debata nad tématy jako formy 

práce, metody, denní režim, důležité kompetence dětí pro další život apod. 

Analýza dokumentu „Plán dalšího vzdělávání“ a možnost nahlédnout do evidence dalšího 

vzdělávání. 

2. den – návštěva 1. třídy – pozorování práce učitelky, se svolením účast na ranním kruhu. 

Cílem je navázání důvěrnějšího vztahu s pro mne neznámou učitelkou, odstranění prvních 

komunikačních bariér. Snažím se nenaléhat a iniciativu přenechávám na ní. Při pobytu venku 



34 
 

je atmosféra již uvolněnější a rozhovor se ubírá k tématům, proč jste si vybrala tuhle práci, 

co vás na ní nejvíce baví, připravila vás škola dobře na praxi apod. 

3. den – návštěva 2. třídy – stejná strategie jako předešlý den, opět pro mne neznámá 

učitelka. Je komunikativnější, otevřenější, s tendencemi nasazovat na ostatní. V rozhovoru se 

držím zpátky, nechávám mluvit ji. Dost často slyším negativa na vedení školy a na některé 

kolegyně. Nekomentuji. Jsem vnímána jako partner zvenčí, kterému si může postěžovat. 

4. den – návštěva 3. třídy 9.00 – 11.00, učitelku znám již z dřívější doby, komunikace probíhá 

v přátelském duchu. Debatujeme o věcech, které z jejího pohledu komplikují práci, je to 

především spolupráce s rodiči a problémové děti v kolektivu. Zajímám se, zda navštívila 

nějaký seminář, který se tímto zabýval. Odpověď je negativní.  

Návštěva 4. třídy 11.00-13.00, opět učitelku znám osobně. Jedná se o zástupkyni ředitelky. 

Zajímám se o vztahy v kolektivu, co by ona ráda zlepšila atd. 

Cílem těchto návštěv je seznámení s učitelkami, navázání důvěrnějšího vztahu před tím, než 

budou rozhovory nahrávány. Také mně umožňují nahlédnout do atmosféry školy, do vztahů 

mezi učitelkami. Zajímavé jsou i názory na vzdělávací systém a vnímání problematických 

oblastí. Tyto rozhovory nebyly nahrávány, netýkaly se výzkumného problému. 

5. den – rozhovory s jednotlivými učitelkami a ředitelkou za účelem záznamu na diktafon. 

K dispozici je ředitelna školy. Učitelky se střídají zhruba po půl hodinách. Po úvodním 

vysvětlení, čeho se můj výzkum týká, pokládám předem připravené otázky. Nechávám 

možnost sdělit k otázce co nejvíce informací. Pokud se rozhovor stočí k jinému tématu, 

nechávám učitelky hovořit. V konečné fázi mají možnost cokoliv k tématu dalšího vzdělávání 

doplnit.  

 

7.5 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÝCH OSOB 

 

Ředitelka mateřské školy A (Ř1): vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogiky. Věk 60 let, 

poslední rok ve funkci před odchodem do starobního důchodu. Ve vedoucí funkci různých 

mateřských škol působí se 4letou pauzou 25 let. V této mateřské škole je ředitelkou 13 let. 

Funkční vzdělání pro výkon své profese doplněno v programu Studium pro ředitele škol a 

školských zařízení ve věku 51 let. V domácnosti pouze s manželem, zatím bez vnoučat. 
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Vilma (V): vystudováno gymnázium a právní nástavba. Následně práce v advokátní kanceláři, 

celkem 7 let. Později zahájeno dálkové studium na střední pedagogické škole a nástup do 

mateřské školy, kde působila 1 rok ve funkci vedoucí učitelky. Na zdejší mateřské škole 

působí 2 rokem. Vilma má 2 děti, 9 a 13 let, žije s manželem. Je jí 38 let. 

Zuzana (Z): Učitelka, 35 let praxe v různých mateřských školách. Vystudována střední 

pedagogická škola. Věk 55 let. V domácnosti pouze s manželem. 

Simona (S): Učitelka 1 rok praxe. Pedagogické vzdělání doplněno až v produktivním věku. 

Předtím pracovala jako aranžérka. Věk 50 let. V domácnosti žije se dvěma dětmi 22 a 12 let a 

manželem.  

Petra (P): vystudováno gymnázium a VOŠ cestovní ruch, v rámci celoživotního vzdělávání 

vystudována střední pedagogická škola. Jako učitelka pracuje 6 let. Věk 36 let. Petra má 

manžela a dvě děti ve věku 7 a 9 let.  

Ředitelka mateřské školy B (Ř2) : vystudována střední pedagogická škola a vysoká škola se 

specializací hudební výchova. Studium pro ředitele škol doplněno v pozdějším věku. Ve 

funkci ředitelky 20 let. Žije s manželem, zatím bez vnoučat. 

Monika (M): Střední pedagogická škola, 49 let, jako učitelka mateřské školy působí 25 let. 

Nikdy nedělala nic jiného. Má dvě děti, 19 a 16 let. Žije s manželem. 

Lenka (L): Střední pedagogická škola, 38 let. Lenka žije s manželem a má dvě děti ve věku 9 a 

3 roky. Pracovala v mateřské škole od ukončení střední školy s přestávkami na rodičovskou 

dovolenou.  

Kateřina (K): Střední pedagogická škola, Funkční studium pro ředitele škol. Věk 42 let. 

Kateřina žije sama s 15letou dcerou. Učitelkou mateřské školy od ukončení střední školy.  

Jitka (J): Střední pedagogická škola, v praxi prvním rokem. Věk 20 let. Žije s rodiči.  

Nikola (N): Střední pedagogická škola, v praxi 3 rokem. Věk 23 let. Žije s rodiči.  

 

8. ANALÝZA 

 

8.1 PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Nutnost vytvořit orientační stupnici pro získání informace, jaký vztah mají respondenti ke 

vzdělávání. Zvolená škála: 
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Pozitivní – vnímají oblast vzdělávání jako důležitou, rádi se zúčastňují vzdělávacích akcí, 

využívají nebo rádi by využívali vzdělávací akce častěji než 2 x za půl roku, chodí do knihovny 

a studují odbornou literaturu nebo periodikum, využívají při samostudiu internet, zajímají se 

o širší dění v oboru. 

Spíše pozitivní - vnímají oblast vzdělávání jako důležitou, rádi se zúčastňují vzdělávacích akcí, 

využívají nebo rádi by využívali vzdělávací akce častěji než 2 x za půl roku, využívají při 

samostudiu internet. 

Spíše negativní – vnímají oblast vzdělávání jako nepodstatnou, vzdělávací akce vnímají 

především jako povinnost, při samostudiu se věnují oblastem, které je zajímají. 

Negativní – spatřují v dalším vzdělávání zbytečně strávený čas, vzdělávací akce ve většině 

případů negativně hodnotí, samostudiu se nevěnují. 

 

Mateřská škola „A“ 

Ř1 – ředitelka nepřikládá dalšímu vzdělávání zvláštní váhu. Účast na neformálních 

vzdělávacích akcích vnímá spíše jako povinnost. Konkrétně tyto akce považuje za předražené 

a neodpovídající požadované úrovni (odpověď Ř12). Při samostudiu se věnuje novinkám 

v právních úpravách zákonů. Vzdělávání v oblasti řízení pedagogického procesu vnímá ve 

svém věku jako zbytečné (Ř13). 

Vztah ke vzdělávání: spíše negativní 

 

V- pedagogické vzdělání doplněno formou formálního vzdělávání, učitelka vnímá oblast 

vzdělávání za velmi důležitou. Neformálního způsobu vzdělávání se účastní ráda a vždy 

nachází, v možnosti získat nové poznatky, podporu ve své profesi. Nejčastěji se účastní 

seminářů (V6). V oblasti informálního vzdělávání, konkrétně samostudia, nevnímá péči o děti 

a domácnost jako překážku (V11). Navštěvuje pravidelně knihovnu (V10). Jako ideální situaci 

vnímá frekvenci vzdělávacích akcí 5 krát za rok (V12). K moderním formám vzdělávání 

využívající internet nemá pozitivní vztah (V14). Možnost vzdělávat se formou sdílení dobré 

praxe vnímá jako přínosnou (V15).  

Vztah ke vzdělávání: pozitivní 

 

Z – během svého života neabsolvovala další vzdělávání formou formálního vzdělávání, 

nejčastěji se zúčastňuje seminářů. Účast na nich vnímá spíše jako místo k setkávání lidí ze 
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stejného oboru, se kterými je možno navázat kontakty a prodiskutovat problematiku oboru 

(Z10). Pokud si potřebuje doplnit rozhled, využívá především inspirativních seminářů 

z oblasti výtvarné, pracovní apod. (Z16). Za velmi přínosné vnímá návštěvy v jiných 

mateřských školách, kde je možné se inspirovat (Z11). Samostudium probíhá formou 

vyhledávání informací na internetu (Z2). Do knihovny nechodí (Z3). Jako ideální situaci vnímá 

frekvenci vzdělávacích akcí 1 krát za měsíc. Obává se však, že by ji to časem přestalo bavit 

(Z14). K moderním formám vzdělávání využívající internet nemá pozitivní vztah (Z13). V její 

životní situaci vnímá jako jedinou překážku ve vzdělávání svou pohodlnost (Z15). Raději 

dochází na vzdělávací akce v místě bydliště, je to pro ni pohodlnější (Z14). 

Vztah ke vzdělávání: spíše pozitivní 

 

S – Pedagogické vzdělání doplněno v rámci celoživotního učení formálním vzděláváním na 

SOŠ. Důležitost vzdělávání vnímá jako průběžné doplňování znalostí v souladu s rychle se 

vyvíjejícími trendy (S4). Neformální vzdělávání praktikuje formou seminářů. V oblasti 

informálního vzdělávání, konkrétně samostudia, využívá internetu k vyhledávání inspirací 

k práci s dětmi (S7). Jako obohacující a důležitý způsob předávání zkušeností vnímá učení se 

od svých kolegyň (S11). Do knihovny nechodí, pokud má zájem o literaturu, která se váže 

k její profesi, zakoupí si ji (S8).  Jako ideální situaci vnímá frekvenci vzdělávacích akcí 1 krát za 

měsíc (S6). K moderním formám vzdělávání využívající internet nemá příliš pozitivní vztah 

(S9). Raději vyhledává vzdělávací akce v místě bydliště, výjimečně by jela i někam dál (S10).  

Vztah ke vzdělávání: pozitivní 

 

P – Vzdělávání vnímá jako důležité pro svůj osobní rozvoj, pro získání širšího rozhledu a 

získávání nových informací (P2). Nejčastěji využívá seminářů, ideální frekvence dle jejich 

představ 1 x za měsíc (P3). Do knihovny nechodí, čerpá spíše z internetu. Odbornou 

literaturu studuje na doporučení někoho z kolegů ( P4). Jako velkou překážku při studiu 

momentálně vnímá péči o dvě děti a domácnost (P6). Nebrání se vyzkoušet jiné formy 

vzdělávání, které využívají internet (P8) a je nakloněna možnosti čerpat zkušenosti z praxe 

v jiných mateřských školách (P9). 

Vztah ke vzdělání: spíše pozitivní 
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Mateřská škola „B“ 

ŘI – Další vzdělávání vnímá jako zásadní, navštěvuje semináře a velkou část svého volného 

času věnuje samostudiu (ŘI2). Samostudium vyžaduje po svých podřízených, dbá na 

vybavenou knihovnu, kterou průběžně doplňuje, a práci s pedagogickými periodiky (ŘI3). 

Vyzkoušela se svými podřízenými formu e-learningu a hodnotí ji jako zajímavou (ŘI3). Způsob 

obohacování se na společných setkáních ředitelů hodnotí jako možný pouze v případě, že 

toto setkání má svůj cíl a každý musí přispět svým vkladem (ŘI8). Návštěvy v jiných 

mateřských školách nepovažuje za šťastné řešení vzhledem ke specifickým podmínkám a 

situaci každé jedné školky (ŘI8).  

Vztah ke vzdělávání: pozitivní 

 

M – vzdělání považuje za důležité (M1), do knihovny nechodí, ale využívá školní knihovnu 

(M7). Počítač při samostudiu využívá (M7), ale vzdělávací akci přes internet nikdy 

nezkoušela. Nebrání se však tomu (M8). Nejraději by se vzdělávala jednou měsíčně (M6). 

Jako překážku při vzdělávání vnímá v neformálních aktivitách špatnou zastupitelnost (M10) a 

v samostudiu únavu či nedostatek energie (M5).  

Vztah ke vzdělání :  spíše pozitivní 

 

L – vzdělávání vnímá jako důležité v oblasti sledování nových trendů a metod práce s dětmi 

(L1). Do knihovny nechodí, využívá školní knihovnu a čte odborné časopisy (L7). 

V samostudiu ji brání momentální životní situace – dvě malé děti (L5). Chodila by ráda častěji 

než 6x ročně (L4). Počítač pro sebevzdělávání využívá při hledání inspirací pro svou práci, ale 

e-learning by zkusit nechtěla (L8). Příliš nevěří systému hospitací v domovské či cizí školce 

(L6). 

Vztah ke vzdělávání: spíše pozitivní 

 

K – vzdělávání vnímá jako důležité především v momentální situaci, kdy má být v dohledné 

době realizován postup na vyšší pozici (K1). Studuje doma odbornou literaturu i periodika 

(K5). Do knihovny nechodí, využívá školní knihovnu, při učení využívá hojně počítač (K7). 

Ráda by se vzdělávala každý měsíc (K6). Vzdělávání přes počítač ji neoslovuje (K8), přenos 

zkušeností mezi kolegyněmi odhaduje jako problematický (K8).  

Vztah ke vzdělávání: pozitivní 
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J – vzdělávání vzhledem k úhlu jejího pohledu (absolventka SŠ) vnímá jako důležité 

především formou předávání praktických zkušeností uvádějící učitelky (v tomto případě 

ředitelky) (J4). Do knihovny chodí, počítač při vzdělávání využívá (J7). Kurz prostřednictvím 

počítače nezkoušela, ale nebrání se tomu (J8). Přenos zkušeností mezi kolegyněmi formou 

náslechů ve třídě, vnímá jako zásadní (J5). Jak často se účastnit vzdělávacích akcí nedokáže 

v tuto chvíli odhadnout (J6).  

Vztah ke vzdělávání: spíše pozitivní 

 

N – vzdělávací akce vnímá jako nutnost (N1), není s jejich obsahem vždy spokojena (N4). 

Samostudiu se věnuje, čte odbornou literaturu a pracuje s internetem (N5). Nevyžaduje více 

vzdělávacích akcí (N6). Uvítala by praktické vzdělávání přímo v mateřské škole s dětmi (N9). 

Vztah ke studiu: spíše negativní 

 

8.2 REALIZACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

8.2.1 PLÁNOVÁNÍ 

 

Mateřská škola A 

Plán dalšího vzdělávání pracovníků vypracováván ředitelkou bez konzultace s ostatními (Ř4). 

Podřízení s ním nejsou seznámeni, nikdy ho neviděli (V1). Není jasně dána koncepce rozvoje 

jednotlivých pracovníků (Ř4). Plán je sestavován obecně, volba vzdělávacího programu je na 

podřízených (Ř4,5). Silné a slabé stránky pedagogů nejsou nijak specifikovány (Ř11). 

 

Mateřská škola B 

Plán je sestavován dle několika parametrů. Prvním je zaměření na určitou oblast. Každý 

z pedagogů má jednu oblast, ve které působí podobně jako metodik a proto si průběžně 

doplňuje vzdělání. Dále má zpracován plán osobního rozvoje, který je sestavován na základě 

diskuze ředitel – učitel. V plánu DVPP je ponechán prostor pro řešení aktuálních problémů – 

komunikace s rodiči, problémové dítě apod. (ŘI1). 
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8.2.2 VÝBĚR 

 

Mateřská škola A 

Kriteria výběru seminářů (jiné formy vzdělávání se v zařízení nepraktikují) – finanční omezení 

(maximální cena 700 Kč), konání v místě bydliště, čímž odpadnou náklady na dopravu a 

povinnost vyplňovat cestovní příkaz, četnost akcí 1 x za pololetí (Ř6). 

Překážky při realizaci DVPP – finance, zastupitelnost (Ř7). 

Způsob nabídky: učitelkám je předložen nabídkový katalog firmy VISK – Vzdělávací institut 

středočeského kraje. Učitelky si na základě kriterií cena a místo konání vybírají jeden seminář 

dle vlastního uvážení. Tento výběr se uskutečňuje 1 x za pololetí. V případě, že si pedagog 

vybere mimo doporučenou nabídku a akce je zdarma, je mu umožněno se jí zúčastnit 

(Ř6,Ř8).  

 

Mateřská škola B 

Kriteria výběru: frekvence akcí 3x za pololetí (ŘI2) 

Překážky při realizaci DVPP: zastupitelnost – v době nepřítomnosti učitelky z důvodu 

vzdělávání přebírá její práci ředitelka. Vzhledem k množství pedagogů a frekvenci vzdělávání, 

vnímáno jako zatěžující. Nicméně je tato překážka tolerována z důvodu prioritního postavení 

dalšího vzdělávání. Finance byly dříve problémem, na základě snah ředitelky se našel způsob, 

jak peníze získat (Ř5). 

Způsob nabídky: nejfrekventovanější formou je seminářů – přeposílání nabídek vzdělávacích 

institucí a firem. Možnost vybrat si z nabídky. Na základě konzultace s ředitelkou schváleno či 

nikoliv (ŘI2).  

 

8.2.3 MOTIVACE 

 

Mateřská škola „A“ 

Motivace pedagogů ke vzdělávání je v této mateřské škole především vnitřní. Důvodem je 

nalézání odpovědí na momentální potíže (V6), hledání inspirace pro práci s dětmi (Z4), 

setkávání se s lidmi ze stejného oboru (Z10), orientace ve stále se vyvíjejícím školství (S5). Lze 
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tyto důvody souhrnně označit jako snaha a potřeba uspět v práci, kterou dělám. Tímto jsou 

naplňovány potřeby uznání. Dalším motivem může být uspokojování potřeb sociálních a to 

vybudování určité pozice ve skupině. Na základě popisu kolektivu lze usuzovat na zdravé 

konkurenční prostředí, kde není žádoucí být pozadu nebo nevkládat do práce dostatek úsilí.  

 

Motivace ředitelky školy k vlastnímu vzdělávání je minimální. Důvodem může být vyhoření 

v pracovní oblasti, brzký očekávaný odchod do důchodu, nemožnost lepšího finančního 

ohodnocení, neočekávání uznání, nespokojenost s náplní seminářů apod.  

 

Motivace ředitel – pedagog: chybí systematický přístup, lidem není nabízena cesta, nemají 

zpětnou vazbu, neznají své slabé a silné stránky. Vědomá motivace, rozvoj lidských zdrojů, 

práce s týmem zde vůbec nefunguje. Není podporováno předávání si informací, vzájemné 

hospitace, sdílení dobrých zkušeností.  

 

Mateřská škola „B“ 

Motivace pedagogů ke vzdělávání pedagogů je z části osobní. Důvody jsou stejné jako ve 

škole A. V jednom případě se objevuje motivace vyhlídkou lepšího pracovního postavení 

(K1). Na základě rozhovorů lze usuzovat také na konkurenční prostředí, které nutí 

zúčastněné spíše být lepší než druzí.  

 

Motivace ředitelky. Ředitelka je k dalšímu vzdělávání motivována potřebou stále držet krok, 

být úspěšná ve své profesi. Hnacím motorem je i neustálá nejistota, zda je práce vykonávána 

správně. Vzdělávání poskytuje jistou sebereflexi a ujištění se v tom, že tomu tak je, nebo co 

je třeba změnit ( Ři6). 

 

Motivace ředitel-pedagog:  

1. nastavený plán osobního rozvoje. Znamená to, že s každým byly diskutovány jeho 

slabé a silné stránky. Byla poskytnuta zpětná vazba a na základě zjištění byl 

vypracován plán.  

2. Maximální podpora v rámci neformálního vzdělávání. Vyčlenění finančních 

prostředků, ochota na úkor času pro plnění vlastních pracovních povinností zastoupit 

v době nepřítomnosti. 
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3. Podpora předávání zkušeností z navštívených seminářů 

4. Vytvoření podmínek k samostudiu – kvalitní knihovna, pedagogická periodika 

5. Prověřování nabytých zkušeností 

 

9. VYHODNOCENÍ 

 

9.1 MATEŘSKÁ ŠKOLA A 

 

Mateřská škola „A“ 

Přístup ke vzdělávání ze strany ředitelky byl kvalifikován jako spíše negativní.  Přístupy 

učitelek jako 2 x pozitivní a 2 x spíše pozitivní. Znamená to, že chuť vzdělávat se ze strany 

učitelů je patrná. Odpovídající frekvence vzdělávacích akcí formou neformálního vzdělávání 

byla 3x uvedena jedenkrát za měsíc (tabulka č. 1).  

 

Tabulka č. 1 – přehled odpovědí mateřská škola A 

Učitelka  Jak často by se 

ráda vzdělávala 

Chodí do 

knihovny, 

využívá školní 

knihovnu 

Využívá internet Uvítala by 

přenos 

zkušeností mezi  

pedagogy 

V 5 x za rok ano ano ano 

Z 1 x za měsíc ne ano ano 

P 1 x za měsíc ne ano ano 

S 1 x za měsíc ne ano ano 

 

V reálu se může pedagog vzdělávací akce zúčastnit 2 x za rok. Při výběru je omezen 

financemi a místem konání. V oblasti samostudia je aktivita ponechána na jedinci.  
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9.2 MATEŘSKÁ ŠKOLA B 

 

Mateřská škol „B“ 

Přístup ke vzdělávání ze strany ředitelky byl kvalifikován jako pozitivní. Přístupy učitelek 3 x 

pozitivní, 1 x spíše pozitivní a 1 x spíše negativní. Odpovídající frekvence vzdělávacích akcí 

formou neformálního vzdělávání byla uvedena 2 x jednou měsíčně, 1 x častěji než třikrát za 

půl roku, 1 x třikrát za půl roku a 1 x neví (tabulka č. 2).  

V reálu se může každý zúčastnit vzdělávací akce 6 x za rok. Po konzultaci s ředitelkou i 

víckrát. Při výběru není ničím omezen. V oblasti samostudia jsou učitelé podporováni ke 

čtení odborné literatury – kvalitně vybavená knihovna, čtení odborných časopisů – nabídka a 

následná kontrola.  

Tabulka č. 2 – přehled odpovědí mateřská škola B 

Učitelka  Jak často by se 

ráda vzdělávala 

Chodí do 

knihovny, 

využívá školní 

knihovnu 

Využívá internet Uvítala by 

přenos 

zkušeností mezi  

pedagogy 

M 1 x za měsíc ano ano ano 

L Častěji než 6 x 

za rok 

ne ano ano 

K 1 x za měsíc ano ano ano/ne 

J neví ano ano ano 

N 6 x za rok ano ano ano 

 

9.3 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ VÝZKUMU 
 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda má ředitelka mateřské školy zásadní vliv na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Případovou studií dvou zařízení předškolního vzdělávání bylo 

zjištěno, že formální vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání se neuskutečňuje. Neformální 

vzdělávání se uskutečňuje formou seminářů. 7 učitelek z 9 vzneslo potřebu účastnit se 

vzdělávacích akcí častěji, než je momentální možnost. Účast na vzdělávacích akcích je 
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v mateřské škole B trojnásobně vyšší než v mateřské škole A. Přesto mateřská škola 

nenaplňuje představy pedagogů. V mateřské škole A jsou důvodem především finance a na 

druhém místě zastupitelnost chybějících učitelů, v mateřské škole B je hlavním důvodem 

zastupitelnost učitelek v době nepřítomnosti. Existuje přímá úměra mezi přístupem ředitelky 

ke vzdělávání a počtem vzdělávacích akcí.  Na základě tohoto šetření lze tedy tvrdit, že 

v těchto případech má ředitelka zásadní vliv na neformální vzdělávání učitelů. Jistě by bylo 

přínosné tuto skutečnost postihnout kvantitativním výzkumem a pozorovat na větším vzorku 

mateřských škol.  

V oblasti informálního vzdělávání, konkrétně samostudia, bylo zjišťováno, zda dotazovaní 

pedagogové pracují s odbornou literaturou, konkrétně, zda navštěvují knihovnu, zda studují 

pedagogické časopisy a zda využívají při samostudiu internet. 44% dotazovaných navštěvuje 

knihovnu, nebo využívá školní knihovnu. 100% využívá při samostudiu internet. V mateřské 

škole B s větší motivací k samostudiu, využívají školní knihovnu 4 z 5 učitelek. V mateřské 

škole bez motivace navštěvuje knihovnu 1 učitelka ze 4. V této oblasti lze tedy také vnímat 

vliv ředitelky jako zásadní.  

Jednou z výzkumných otázek bylo, jakým způsobem ředitelka své podřízené motivuje. Tato 

otázka má úzkou souvislost s vlivem na podřízené pracovníky. Právě motivací ovlivňuje 

vedoucí pracovník své podřízené k určitému výkonu. V mateřské škole A nebyla shledána 

žádná motivace ke vzdělávání. V mateřské škole B bylo zaznamenáno několik motivačních 

postupů. Jedním z nich bylo vypracování plánu osobního rozvoje. Další motivační činností 

ředitelky byla maximální podpora a vytvoření podmínek pro další vzdělávání. Odstraněním 

překážky nedostatku financí vznikly pedagogům širší možnosti vzdělávání. Ochota zastoupit 

nepřítomnou učitelku na úkor své pracovní doby určené k řízení školy, hraje také zde 

důležitou roli. Neméně důležité je vybavení knihovny a podporování četby časopisů 

s pedagogickou tématikou.  

Poslední výzkumnou otázkou bylo, jak vedoucí pracovník další vzdělávání plánuje. I zde je 

hlavním důvodem k formulaci této otázky vliv na další vzdělávání. Pokud je určen cíl, ke 

kterému je třeba směřovat, má plán motivační charakter. Pokud se vytváří na základě 

diskuze vedoucí – podřízený, lze předpokládat, že vzniká na základě sebehodnocení učitele, 

na poskytnutí zpětné vazby ředitelem, na určení silných a slabých stránek pedagoga. 

Uvědomění si potřeb v oblasti seberozvoje, je začátkem správné cesty ke zlepšování svých 

dovedností a znalostí. V mateřské škole A bylo plánování velice obecné bez spolupráce mezi 
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ředitelkou a učitelkami. Učitelky nebyly s plánem seznámeny. Výběr témat ke vzdělávání se 

vázal na momentální potřebu. V mateřské škole B byl sestavován plán osobního rozvoje pro 

každou učitelku.  

10. ZÁVĚR 
 

Náš vzdělávací systém prochází již delší dobu zásadními změnami. Tvorba školních 

vzdělávacích programů, profilace škol, jiné metody práce s dětmi, důraz na odlišné 

kompetence apod. Proces zavádění změn je náročný časově i organizačně. Po období 

rychlých nesystematických změn nastalo klidnější období, které je spojeno s vytvořením 

nové koncepce, která nahradila Bílou knihu z roku 2001. Trendy posledních několika let jsou 

zaváděny do praxe a jejich naplňování je kontrolováno Českou školní inspekcí. Mou práci ve 

školství však provázejí stále tyto otázky  - Jak je možné, že se stále využívá ve výchovně 

vzdělávacím procesu nejvíce frontální práce? Jak je možné, že dětem není dán prostor pro 

sebeobsluhu, zodpovědnost, zkušenost a prožitek? Proč je stále dětem něco zakazováno, 

aniž jim je vysvětlen důvod? Proč se nerozvíjí kooperace a vzájemné učení mezi dětmi? Moje 

otázky pramení z návštěv několika mateřských škol v okolí Prahy a z rozhovorů s učitelkami. 

Stále mám pocit, že reforma školství není naplňována tak, jak si klade za cíl. Stále přemýšlím 

nad tím, co je překážkou. Na základě mých úvah, které se opírají o rozhovory s učitelkami 

mateřských škol, je zásadním faktorem ředitelka. Většina ředitelek mateřských škol 

studovala střední pedagogickou školu v době, kdy byly jasně stanoveny plány a cíle. Formy 

práce byly většinou kolektivní a nebyl kladen důraz na osobnostní individuální rozvoj. 

V případě, že tyto ředitelky většinu své pracovní kariéry pracovaly v duchu těchto metod, je 

pro ně velmi těžké, přijmout naprosto odlišný způsob práce. Jedinou cestou ke změně, je 

vzdělávání. To je jediný způsob, jak přesunout teoretické snahy do praxe. Otázkou je, zda 

jsou vzdělávací akce přínosné, zda ředitelky chápou rozdíl mezi starými a novými metodami, 

pokud je jim pouze diktováno, čím se která metoda vyznačuje a nevidí je přímo v praxi. 

Pokud ředitelka nechápe nebo nedokáže aplikovat nové metody do každodenní práce 

s dětmi, nedokáže vést ani své podřízené. V roli učitelky před 6 lety jsem měla možnost 

pozorovat, jaké semináře si kolegyně vybírají. Těžiště své práce viděly vždy v ohromující 

zásobě písniček, říkanek, tanečků a námětů na výtvarnou činnost. Jejich vzdělávací akce vždy 

měly tuto náplň. Nikdy se neúčastnily workshopu, kde by jim bylo ukázáno, jak přivést děti 
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k hudbě a rozvíjet v nich přirozený talent, jak pracovat s dětmi, aby při výrobě čehokoliv 

pracovaly tak, aby nepotřebovaly učitelku, jak vytvořit dětem takovou nabídku materiálů, 

aby nepotřebovaly žádný námět. Mé závěry nejsou nijak vědecky podložené, nejsou 

výsledkem studií nebo dotazníkového šetření. Jsou to zkušenosti z 21 let v jednom oboru, 

které nelze prezentovat vědecké společnosti, ale z mého pohledu mají zásadní vliv na 

výchovu a vzdělávání dětí.  

Tento rozsáhlý úvod zmiňuji proto, abych vysvětlila mou hlavní pohnutku k výběru tématu 

dalšího vzdělávání. Já osobně vnímám vliv ředitelky mateřské školy jako zásadní na další 

vzdělávání učitelek. Pokud nemá jasnou vizi ředitelka, nemůže udávat směr jiným. Pokud 

nemá ředitelka přehled ve strategických dokumentech, nemůže vytvářet správné prostředí 

pro moderní vzdělávání. Pokud si ředitelka nedokáže konkrétně představit kompetence, 

které si má dítě během docházky do mateřské školy osvojit, nemůže zavádět a aplikovat 

moderní metody, pokud se ředitelka v těchto oblastech sama nevzdělává, nemůže mít 

kladný vliv na vzdělávání svých podřízených. Zajímalo mne tedy, zda se moje hypotéza 

potvrdí či nikoliv.  

Při zpracovávání informací z nashromážděného materiálu vyplynulo, že je nutné samostatně 

posuzovat neformální vzdělávání a samostudium. Neformální vzdělávání (v případě obou 

mateřských škol se jednalo o semináře) se vyznačuje velkou závislostí na postoji ředitelky. Ta 

rozhoduje o množství vzdělávacích akcí, které lze navštívit, sestavuje plán dalšího vzdělávání 

a motivuje. Z výsledku případové studie vyplynulo, že v této oblasti ředitelka velkou měrou 

ovlivňuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Konkrétně se toto konstatování 

projevuje v souvislosti - ideální frekvence vzdělávacích akcí v představách učitelů a realita 

v obou školách. Ředitelka s kladným postojem k dalšímu vzdělávání nabízí svým podřízeným 

širší možnosti a podniká takové kroky, aby vytvořila podmínky pro realizaci dostatečného 

vzdělávání. Ředitelka, v jejímž řebříčku hodnot nestojí vzdělávání na předních místech, 

realizuje další vzdělávání pouze v nutném rozsahu a omezuje výběr vzdělávacích akcí i 

místem konání, aby ji nevyvstala povinnost vyplnit cestovní příkaz. Z těchto informací lze 

usuzovat, že v těchto případech je vliv ředitelky zásadní.  

Forma samostudia je více závislá na osobním přístupu jednotlivce k učení. Vedoucí pracovník 

zde plní pouze roli podpůrnou a motivační. Postoj k učení je proces, ve kterém hraje svou roli 

mnoho faktorů, které nelze postihnout a kvalifikovat na základě pouhých rozhovorů. Pro 

posouzení vztahu učitelek k samostudiu nám sloužily odpovědi na otázky, zda navštěvují 



47 
 

knihovnu a studují odbornou literaturu, zda používají ke vzdělávání internet a zda považují 

vzdělávání za důležité. V případě první mateřské školy bez motivace k učení vycházela 

potřeba vyhledávat a doplňovat informace z vlastního přesvědčení a pocitu neznalosti 

v konkrétní oblasti. S odbornou literaturou pracovala 1 ze 4 učitelek. Ve druhé mateřské 

škole, kde bylo ředitelkou vytvořeno klima, kde samostudium je běžná a potřebná součást 

práce, pracovaly s odbornou literaturou 4 učitelky z 5. Podpora byla patrná z důrazu na 

vybavení pedagogické knihovny a z diskuzí nad odbornými články v časopisech. I v tomto 

případě lze tvrdit, že zde sehrála roli velká míra vlivu vedoucího pracovníka na další 

vzdělávání pracovníků. Pokud však zahrneme do oblasti samostudia práci s internetem, 

projeví se nám 100% zapojení všech dotazovaných. Konkrétně v této formě vzdělávání 

nehraje vliv vedoucího pracovníka zásadní roli. Nelze však přesně kvalifikovat, zda je toto 

vzdělávání kvalitní, přínosné a dostačující, protože neznáme jeho konkrétní podobu.  

Při zpracovávání bakalářské práce pro mne vyvstaly další otázky týkající se především 

vzdělávání ředitelů jako nejdůležitějšího článku v procesu zavádění moderních forem 

vzdělávání do praxe. Mou snahou bylo především přispět k dalším úvahám nad osobností 

ředitele a jeho vlivu na své podřízené. 
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