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8  Seznam příloh 

Příloha 1.  

Dotazník určený jako podklad pro výzkumné šetření k vypracování diplomové práce na 

téma „Analýza obsahu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků 

v predprimárním vzdělávání  – ředitel MŠ 

Dobrý den, 

Jmenuji se Iveta Průšová, pracuji jako statutární zástupce mateřské školy Rohožník, 

Žárovická 1653 v Praze 9 a obracím se na Vás s prosbou o spolupráci.  V rámci svého 

magisterského studia na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, oboru Management 

Vzdělávání, zpracovávám jako závěrečnou práci na téma analýza řízení obsahu pracovního 

výkonu. Výzkumné šetření provádím formou rozhovorů s řediteli a pedagogy mateřských škol 

a dotazníkovou formou. Z důvodů komparování odpovědí v jednotlivých školách 

zúčastněných ve výzkumném šetření. 

Prosím Vás tedy o vyplnění anonymního dotazníku, který částečně pomůže zmapovat tuto 

oblast a pomůže vedení škol k efektivnímu řízení pracovního výkonu. Dotazník je anonymní, 

po vyplnění jej vložte do obálky – já si ho v domluvený termín vyzvednu. 

Předem Vám děkuji za spolupráci a čas strávený nad dotazníkem. 

1. Počet let v řídící funkci 

a) 0 – 2 roky 

b) 3 – 6 let 

c) 7 -  10 let 

d) 11 – 17 let 

e) více 

2. Setkala jste se s pojmem „řízení pracovního výkonu“? 

a) ano, tento přístup organizace používá  

b) je mi dobře znám, ale nevyužíváme ho 

c) zčásti-z literatury, studia, zkušenosti jiných organizacích 

d) ne 

3. V jakých dokumentech máte přesně určenou roli (pozici) pedagogického pracovníka? (lze 

označit více možností) 

a) v pracovní náplni pedagogického pracovníka 
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b) v pracovní smlouvě pedagogického pracovníka 

c) v organizační struktuře 

d) není písemně definována 

e) jinými vnitřními předpisy, dokumenty (definujte) 

4. Existuje ve vaší organizaci plán osobního rozvoje pedagogických pracovníků? 

a) ano, vypracovává ho ředitelka společně s pedagogem 

b) ano, vypracovává si ho pedagog sám 

c) ano, vypracovává ho pedagogovi ředitelka  

d) ne není vypracován 

e) jiné (napište) 

5. Co je obsahem plánu osobního rozvoje?(možno označit více možností) 

a) definování toho, co je potřeba zlepšit 

b) stanovení cílů, čeho má být dosaženo 

c) specifikace aktivit ze strany zaměstnance, kterými bude plán naplňovat 

d) specifikace aktivit ze strany vedení, podpora ze strany školy 

e) plán není zpracován 

f) jiné (napište) 

6. Má vaše škola vymezena motivační kritéria (např. motivační program školy)? 

a) ano, máme kritéria finanční a nefinanční motivace 

b) ano, ale pouze kritéria finanční motivace (vyplývající z vnitřního platového předpisu) 

c) ano, ale pouze kritéria nefinanční motivace 

d) ne, nemá 

e) jiné (napište) 

7. Jak podporujete pedagogické pracovníky ke zvýšení pracovního výkonu? 

Zde prosím vypište motivátory, které považujete za důležité. 

8. Jak často podporujete pedagogické pracovníky k pracovnímu výkonu? 

a) denně 

b) 1x týdně 

c) několikrát za měsíc 

d) nemotivuji 

e) jinak (napište) 

9. Jaké oblasti výkonu pedagogických pracovníků jsou ve vaší škole podkladem pro jejich 

hodnocení? 
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a) osvojené znalosti a dovednosti 

b) přístup k práci 

c) využívané metody k práci 

d) motivace k práci 

e) využívání pomůcek 

f) jiné (napište) 

10. Jaké schopnosti jsou u vašich pedagogických pracovníků důležité?(možno označit více 

možností) 

a) komunikace 

b) spolupráce 

c) samostatnost 

d) loajalita 

e) kreativita 

f) empatie 

g) profesní dovednosti 

h) jiné (napište) 

11. Jaké metody hodnocení pedagogických pracovníků využíváte? Podle využití označte od 1 – 8 

(1 nejvíce využívám, 8 nejméně využívám, které nevyužíváte označte N) 

 pozorování – hospitace 

 analýza dokumentů vedených zaměstnanci 

 audio nebo video záznamy 

 Rozhovor 

 hodnotící rozhovor 

 Diskuze 

 porovnání s ostatními pracovníky 

 Jiné 
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12. Kdo bývá hodnotitelem pedagogických pracovníků ve vaší organizaci? (lze označit více 

možností) 

a) ředitelka škola 

b) zástupce ředitelky školy 

c) spolupracovníci 

d) rodiče 

e) pracovník sám (sebehodnocení) 

f) 360°zpětná vazba 

g) dotazníkové hodnocení širším okruhem respondentů 

h) jiné (napište) 

13. Závěry z hospitací využíváte pro? (napište) 

14. Jakým způsobem podáváte pedagogickému pracovníkovi zpětnou vazbu? (lze označit více 

možností) 

a) pochvalou, povzbuzením 

b) neformálními rozhovory 

c) okamžitým řešením situace při shledání nedostatků 

d) pohospitačním rozhovorem 

e) při pedagogických radách 

f) nepodávám 

g) jiné 

15. Jak často vedete s každým pedagogickým pracovníkem hodnotící rozhovor? 

a) 1x ročně, na konci školního roku 

b) 1x ročně a to v průběhu školního roku 

c) 2x ročně i častěji 

d) nikdy 

16. Co hodnotíte v posuzování pracovního výkonu? 

a) výsledek práce 

b) pracovní kompetence 

c) osobnostní kompetence 

d) odbornou způsobilost 

e) sociální kompetence 

f) chování (plnění povinností) 

g) vše dohromady 
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h) jiné (napište) 

17. Jaký hlavní důvod k řízení pracovního výkonu máte 

a) konkurence 

b) úspěšnost organizace 

c) společenský statut 

d) jiné (napište) 

Příloha 2. 

 Dotazník určený jako podklad pro výzkumné šetření k vypracování diplomové práce na 

téma „Analýza obsahu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků 

v preprimárním vzdělávání  – pedagogický pracovník MŠ 

Dobrý den, 

Jmenuji se Iveta Průšová, pracuji jako statutární zástupce mateřské školy Rohožník, 

Žárovická 1653 v Praze 9 a obracím se na Vás s prosbou o spolupráci.  V rámci svého 

magisterského studia na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, oboru Management 

Vzdělávání, zpracovávám jako závěrečnou práci na téma analýza řízení obsahu pracovního 

výkonu. Výzkumné šetření provádím formou rozhovorů s řediteli a pedagogy mateřských škol 

a dotazníkovou formou. Z důvodů komparování odpovědí v jednotlivých školách 

zúčastněných ve výzkumném šetření. 

Prosím Vás tedy o vyplnění anonymního dotazníku, který částečně pomůže zmapovat tuto 

oblast a pomůže vedení škol k efektivnímu řízení pracovního výkonu. Dotazník je anonymní, 

po vyplnění jej vložte do obálky – já si ho v domluvený termín vyzvednu. 

Předem Vám děkuji za spolupráci a čas strávený nad dotazníkem. 

1. Jaká je délka vaší pedagogické praxe 

a) 0 – 2 roky 

b) 3 – 6 let 

c) 7 – 10 let 

d) 11 – 17 let 

e) více 

2. Setkala jste se s pojmem „řízení pracovního výkonu“? 

a) ano, tento přístup naše organizace používá  

b) je mi dobře znám, ale naše organizace ho nevyužívá 
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c) zčásti-z literatury, studia, zkušenosti jiných organizacích 

d) neznám 

e) jiné 

3. Víte jakých dokumentech máte přesně určenou vaši roli (pozici)? (lze označit více možností) 

a) v pracovní náplni  

b) v pracovní smlouvě  

c) v organizační struktuře 

d) není písemně definována 

e) jinými vnitřními předpisy, dokumenty (definujte) 

4. Máte sepsaný plán osobního rozvoje? 

a) ano, vypracovává ho ředitelka společně s pedagogem 

b) ano, vypracovává si ho pedagog sám 

c) ano, vypracovává ho pedagogovi ředitelka  

d) ne není vypracován 

e) jiné (napište) 

5. Co je obsahem plánu vašeho osobního rozvoje?(možno označit více možností) 

a) definování toho, co je potřeba zlepšit 

b) stanovení cílů, čeho má být dosaženo 

c) specifikace aktivit ze strany zaměstnance, kterými bude plán naplňovat 

d) specifikace aktivit ze strany vedení, podpora ze strany školy 

e) plán není zpracován 

f) jiné (napište) 

6. Znáte motivační kritéria (např. motivační program školy) vaší školy? 

a) ano, máme kritéria finanční a nefinanční motivace 

b) ano, ale pouze kritéria finanční motivace (vyplývající z vnitřního platového předpisu) 

c) ano, ale pouze kritéria nefinanční motivace 

d) ne, nemá 

e) jiné 

7. Jakými motivátory jste vedením podporovány ke zvyšování vašeho pracovního výkonu? 

Zde prosím napište motivátory, které považujete za důležité. 

8. Jak často jste motivovány k pracovnímu výkonu? 

a) denně 

b) 1x týdně 
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c) několikrát za měsíc 

d) nemotivuji 

e) jiné 

9. Jaké oblasti výkonu jsou ve vaší organizaci podkladem pro hodnocení?(možno označit více 

možností) 

a) osvojené znalosti a dovednosti 

b) přístup k práci 

c) využívané metody k práci 

d) motivace k práci 

e) využívání pomůcek 

f) jiné (napište) 

10. Jaké schopnosti jsou pro zkvalitnění vaší práce důležité?(možno označit více možností) 

a) komunikace 

b) spolupráce 

c) samostatnost 

d) loajalita 

e) kreativita 

f) empatie 

g) profesní dovednosti 

h) jiné (napište) 

11. Jaké metody hodnocení využívá ředitelka vaší organizace? Podle využití označte od 1 – 8 (1 

je nejvíce využívána, 8 nejméně využívána, které nevyužívá, označte N) 

 pozorování – hospitace 

 analýza dokumentů vedených zaměstnanci 

 audio nebo video záznamy 

 Rozhovor 

 hodnotící rozhovor 

 Diskuze 
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 porovnání s ostatními zaměstnanci 

 jiné  

 

12. Kdo bývá hodnotitelem vašeho výkonu ve vaší organizaci? (lze označit více možností) 

a) ředitelka škola 

b) zástupce ředitelky školy 

c) spolupracovníci 

d) rodiče 

e) pracovník sám (sebehodnocení) 

f) 360°zpětná vazba 

g) dotazníkové hodnocení širším okruhem respondentů 

h) jiné (napište) 

13. Závěry z hospitací využíváte pro? (napište) 

14. Jakým způsobem je Vám podávána zpětnou vazbu? (lze označit více možností) 

a) pochvalou, povzbuzením 

b) neformálními rozhovory 

c) okamžitým řešením situace při shledání nedostatků 

d) pohospitačním rozhovorem 

e) při pedagogických radách 

f) nepodávám 

g) jiné (napište) 

15. Jak často vede s Vámi ředitelka hodnotící rozhovor? 

a) 1x ročně, na konci školního roku 

b) 1x ročně a to v průběhu školního roku 

c) 2x ročně i častěji 

d) nikdy 

e) jiné (napište) 

16. Co vedení posuzuje při hodnocení pracovního výkonu? 

a) výsledek práce 

b) pracovní kompetence 

c) osobnostní kompetence 
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d) odbornou způsobilost 

e) sociální kompetence 

f) chování (plnění povinností) 

g) vše dohromady 

h) jiné (napište) 
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Příloha 3. 
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Příloha č. 4. 

 

 



 80  
 

Příloha č. 5. 
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Příloha č. 6. 
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