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má dopad výchovně vzdělávací proces v mateřské škole na pedagoga 

z hlediska jeho osobnosti a zdraví a jaký může mít vliv (ne)naplněnost 

základních lidských potřeb pedagogů na výchovu a vzdělávání předškolních 
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Úvod

Život v 21. století vnímá každý člověk jinak. Někdo by jej označil za nejlepší 

možný, někdo za nejhorší, velká většina lidí by pravděpodobně své hodnocení 

umístila na škále někam mezi oba krajní póly. Jistě je pravda, že za odlišným 

nahlížením vlastního bytí stojí nespočet příčin, důvodů proč vidět svoji existenci 

uspokojivě či neuspokojivě. Ekonomickými a materiálními počínaje, přes 

sociální a psychologické, až po geologické nebo ekologické. Zajímavá je však 

otázka, proč svůj život nehodnotí stejně lidé, jejichž životní podmínky jsou téměř 

stejné, nebo proč se někdy ti, kteří mají blíže ke spodní hranici označují za 

šťastné a naopak ti, kdo mají takřka vše myslitelné označují za nešťastné.

Jedním z důvodů je lidská individualita, na níž je zejména v posledních 

desítkách let kladen zvýšený důraz. Člověk přestal být vnímán v první řadě jako 

bytost společenská, přináležející k určité kultuře, společnosti, náboženství, 

etniku. Optika se zaostřila na jednotlivé lidské jedince -  individua -  kteří mají 

svá práva a potřeby.

Základní lidské potřeby jsou sice tím, co je společné všem lidem a platí 

pro každého lidského jedince, jsou ale zároveň tím, co také lidi navzájem 

odlišuje. A tak i když se neliší druh, skladba ani podstata základních lidských 

potřeb, setkáváme se u každého jedince s odlišnými podobami, způsoby a 

prostředky jejich uspokojování, jenž jsou charakteristické značnou individuální 

rozmanitostí.

V kontextu preprimární edukace bývá pozornost nejčastěji soustředěna 

na otázky spojené s naplňováním přirozených lidských potřeb u předškolních 

dětí ve výchovně vzdělávacím procesu mateřské školy. Díky rostoucímu počtu 

publikací a cenné pedagogické osvětě se dostávají do povědomí veřejnosti (a 

zejména rodičů) poznatky o provázanosti uspokojených potřeb dítěte sjeho 

zdravým psychickým i fyzickým vývojem. Rovněž se hovoří o specifických 

potřebách dětí a nutnosti uspokojovat tyto potřeby individuálně, adekvátně 

věku, pohlaví a vývojovému stadiu dítěte.

Pedagogové mateřských škol stojí před těžkým úkolem, kdy mají na 

jedné straně vycházet vstříc potřebám jednotlivých dětí a zároveň, na straně



druhé, garantovat společné hranice mezilidského jednání platné pro všechny. 

Je proto podstatné ptát se, zda mají v tak náročné pozici prostor a čas na 

uspokojování svých vlastních základních lidských potřeb, zda si vůbec mohou 

uvědomovat, že nějaké mají. Zda vykonávají učitelské povolání v souladu se 

svými přirozenými lidskými potřebami, nebo jestli upřednostňují potřeby dětí na 

svůj vlastní úkor. A to znamená zejména vědět, jaké nástrahy a překážky musí 

každodenně při práci překonávat, aby mohli být dětem současně dobrými 

pedagogy i vzory -  lidmi, hodnými následování. Znamená to hledat cestu 

v bludišti podmínek, procesů a výstupů předškolní výchovy a usnadnit 

pedagogům jejich snahu předat dětem to nejlepší ze sebe.

Záměrem následující práce je odkrýt rozsah, v jakém jsou každodenně 

naplňovány přirozené lidské potřeby učitelek a učitelů mateřských škol. Jelikož 

je hlavním kriteriem pro srovnání vytipované skupiny se skupinou kontrolní 

hodnota zdraví, bude cílem výzkumu zjistit, zda je naplňování základních 

lidských potřeb u pedagogů vůbec běžné, samozřejmé, nebo zda a jak často 

není možné i přesto, že se jedná o atributy ponejprv lidské a poté až profesní.

Následující bakalářská práce by měla pomoct čtenáři rozpoznat 

nevhodně nastavené podmínky výchovně vzdělávacího procesu a pracovního 

prostředí v mateřské škole, jejichž zátěž je překážkou v naplňování základních 

lidských potřeb. Měla by mu umožnit posoudit povahu naplňování svých 

vlastních potřeb a být tak užitečná jako podnět pro přemýšlení a srovnávání, do 

jaké míry je i on sám pohlcen všedním pracovním procesem a jednotvárným 

myšlenkovým a názorovým stereotypem. Z pedagogického hlediska by měl text 

nabídnout výsledky nemalého vzorku dotazníků a otevřít tím diskusi nad 

důvody, proč zrovna otázky spojené se základními lidskými potřebami řešit, 

proč se věnovat pozorněji pedagogům a jejich práci.
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druhé, garantovat společné hranice mezilidského jednání platné pro všechny. 

Je proto podstatné ptát se, zda mají v tak náročné pozici prostor a čas na 

uspokojování svých vlastních základních lidských potřeb, zda si vůbec mohou 

uvědomovat, že nějaké mají. Zda vykonávají učitelské povolání v souladu se 

svými přirozenými lidskými potřebami, nebo jestli upřednostňují potřeby dětí na 

svůj vlastní úkor. A to znamená zejména vědět, jaké nástrahy a překážky musí 

každodenně při práci překonávat, aby mohli být dětem současně dobrými 

pedagogy i vzory -  lidmi, hodnými následování. Znamená to hledat cestu 

v bludišti podmínek, procesů a výstupů předškolní výchovy a usnadnit 

pedagogům jejich snahu předat dětem to nejlepší ze sebe.

Záměrem následující práce je odkrýt rozsah, v jakém jsou každodenně 

naplňovány přirozené lidské potřeby učitelek a učitelů mateřských škol. Jelikož 

je hlavním kriteriem pro srovnání vytipované skupiny se skupinou kontrolní 

hodnota zdraví, bude cílem výzkumu zjistit, zda je naplňování základních 

lidských potřeb u pedagogů vůbec běžné, samozřejmé, nebo zda a jak často 

není možné i přesto, že se jedná o atributy ponejprv lidské a poté až profesní.

Následující bakalářská práce by měla pomoct čtenáři rozpoznat 

nevhodně nastavené podmínky výchovně vzdělávacího procesu a pracovního 

prostředí v mateřské škole, jejichž zátěž je překážkou v naplňování základních 

lidských potřeb. Měla by mu umožnit posouzení povahy naplňování svých 

vlastních potřeb a být tak užitečná jako podnět pro přemýšlení a srovnávání, do 

jaké míry je i on sám pohlcen všedním pracovním procesem a jednotvárným 

myšlenkovým a názorovým stereotypem. Z pedagogického hlediska by měl text 

nabídnout výsledky nemalého vzorku dotazníků a otevřít tím diskusi nad 

důvody, proč zrovna otázky spojené se základními lidskými potřebami řešit, 

proč se věnovat pozorněji pedagogům a jejich práci.
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1. Přirozené lidské potřeby (t e o r e t ic k á  č á s t )

Potřeba je definována jako „stav organismu charakterizovaný nedostatkem či 

porušením vnitřní rovnováhy a podněcující jedince k chování, které má 

rovnováhu znovu vytvořit. “1 Jinými slovy, lidský organismus je na základě 

určitého strádání nebo nestability vnitřně puzen k tomu, aby se aktivně snažil 

znovu zajistit optimální stav. Z toho rovněž vyplývá, že člověk musí být pro 

tento účel biologicky vybaven, protože jinak by nebyl schopen odhalit dané 

nedostatky a ve smyslu těchto zjištění jednat. Chceme-li určit, co konkrétně 

podněcuje člověka k naplňování jeho potřeb a do jaké míry má vůbec možnost 

tyto potřeby naplnit, musíme se ptát, jaké povahy jsou lidské potřeby.

Rozlišují se potřeby primární -  biologické a fyziologické -  nutné k přežití 

organismu, a potřeby sekundární2 -  psychologické a sociální povahy -  z nichž 

některé jsou životně důležité pro rozvoj osobnosti. Společně platí, že jsou „ (...) 

nárokem jednotlivce vůči prostředí. (...) člověk (je jimi) motivován. (...) 

pomáhají (mu) udržet základní životní funkce a žít plnohodnotný život.“3

Základní lidské potřeby jsou skutečnostmi závaznými, nikoli nahodilými, 

a proto je nelze přehlížet. Jejich uspokojování je jedním z významných činitelů 

prevence poruch zdraví, a to bez ohledu na věk, pohlaví, rasu nebo kulturně 

společenskou příslušnost4 jedince. Neuspokojování potřeb (nebo některé 

potřeby) vede k omezení nebo narušení výměny hodnot -  jakýchkoli -  což má

1 Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (díl 3). Praha. Nakladatelský dům OP 1997, s. 
548.
2 Sekundárních potřeb existuje pět skupin:

• potřeba dostatku podnětů a poznatků
• potřeba smysluplného uspořádání těchto poznatků -  potřeba souvislosti a řádu
• potřeba citového vztahu, přijetí, bezpečí a ochrany
• potřeba uznání, ocenění a sociální role
• potřeba perspektivy a otevřené budoucnosti.

3 Havlínová, M.; Vencálková E. (eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál 
2006, s. 27.
4 Na těchto faktorech jsou závislé podoby naplňování potřeb (vycházejí z lidské individuality), 
nikoli samotná nezbytnost saturování potřeb.

8



za následek negativní citový prožitek, kterému se říká frustrace.‘6 Jejich 

dlouhodobé nenaplnění vede k psychickému strádání (deprivaci).

Obecně lidské potřeby mají přirozenou povahu a jsou úzce spjaté 

s existencí člověka. Abychom je mohli respektovat, naplňovat v celé šíři a ve 

všech úrovních, abychom podporovali jejich pozitivní efekt pro zdraví a 

plnohodnotný život, musíme je znát. Jen tak je poznáme a rozeznáme osobitý 

způsob jejich uspokojování u každého jedince. Důležité přitom je, že 

„respektovat základní lidské potřeby neznamená vycházet vstříc jakýmkoliv 

požadavkům a přáním jednotlivce - jde zde o ty potřeby, jejichž uspokojení má 

na zdraví a hodnotný způsob života člověka vždy pozitivní vliv.,s

Řada autorů z různých oborů pojmenovala na základě těchto poznatků 

konkrétní potřeby a sestavila sled, v jakém mají být naplňovány. I když se 

setkáváme s více modely, využijeme pro naše účely pouze dva: model 

přirozených lidských potřeb, jehož autorem je americký psycholog Abraham 

Maslow, a model používaný v systému globální výchovy -  čtverec potřeb pro 

každého. Důvody jsou následující. Model A. Maslowa lidské potřeby komplexně 

definuje, třídí a systematizuje a čtverec potřeb pro každého vystihuje osobní 

zkušenosti člověka se způsoby uspokojování potřeb. Oba tyto modely jsou 

univerzální a mohou být uplatněny na každého člověka ve všech životních 

fázích.

1.1 Model A. Maslowa a model globální výchovy

Abraham Maslow (1908 - 1970) vycházel z předpokladu, že některé naše 

potřeby jsou nižšího řádu a některé naopak řádu vyššího a že jejich účinné 

uspokojování je řízeno principem od jednoduššího ke složitějšímu. Proto musí 

být uspořádány podle svého významu v závislosti na tom, k jaké struktuře lidské 

bytosti se vážou a jaká je naléhavost jejich naplnění. Aby model splňoval tato

5 Havlínová, M.; Vencálková E. (eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál 
2006, s. 27.
6 Havlínová, M. Přirozené potřeby dítěte a jejich uspokojování v rodině a škole, [online],
[citováno 25. 3. 2007], Dostupné z
https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1566.html.
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kritéria, seřadil potřeby hierarchicky do pyramidy, kde základnu tvoří potřeby 

vázající se k organismu a na vrcholu stojí potřeby spojené s realizací osobnosti.

Maslow si byl vědom, že proces uspokojování potřeb nikdy nekončí - 

jakmile je jedna potřeba naplněna, objevuje se potřeba jiná. Celý systém 

funguje díky tomu, že je člověk motivován naplňovat to, kde cítí nedostatek.7 

Podle povahy nevyhovujícího stavu lze určit, na jaké úrovni se jedinec 

v hierarchii potřeb nachází, a dle konkrétní dané potřeby se dá určit oblast, 

v níž se bude konkrétním způsobem člověk snažit potřebu saturovat.

Pro názornost, snadnou orientaci a zřetelné přiřazení potřeb ke 

konkrétním příležitostem jejich naplnění (viz kapitola 1.2) krátce definujme 

jednotlivá patra pyramidy (viz obr. č.1).

Obrázek č . 1: Model přirozených lidských potřeb A. Maslowa (1943)

1. Výchozím souborem potřeb jsou fyziologické potřeby, které jsou 

označovány za primární, neboť nejsou-li uspokojeny, pak dominují a 

žádné další potřeby člověka nemotivují. Tak je většinou pravidlem, že v 

centru lidské pozornosti stojí potřeba potravy, tekutin, vyměšování,

7 Což je také důvod, proč u dospělých jedinců neplatí hierarchicky podmíněné uspokojování 
potřeb absolutné, neboť člověk může v důsledku toho, že má silnější motivaci pro hierarchicky 
vyšší potřeby, uspokojovat tyto potřeby, aniž by měl zcela uspokojeny potřeby nižšího řádu.
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kyslíku; přiměřené teploty, pohybu, spánku a odpočinku; sexuálního 

uspokojení; vyhnutí se bolesti.

2. Když jsou zajištěny potřeby lidského těla, jako jsou např. potřeba 

nasycení, zavodnění, okysličení, sexuální aktivity..., zaměřuje se člověk 

na naplňování hierarchicky vyšších potřeb, kterými jsou v případě druhé 

úrovně pyramidy potřeby bezpečí, mezi které patří požadavek jistoty, 

stálosti, spolehlivosti; struktury, pořádku, pravidel a mezí; osvobození od 

strachu, úzkosti a chaosu, ale i potřeba ochrany před tělesným 

poškozením, nemocí, ekonomickým strádáním a neočekávanými 

pohromami.

3. Od dalšího stupně směrem vzhůru model pracuje s potřebami, které mají 

psychický charakter. Třetí oblast je navíc specifická tím, že sdružuje 

potřeby sociální, neboť se všechny vztahují ke společenské povaze lidí a 

jejich potřebě sdružování a touze po přátelství. Předpoklad zajištěných 

fyzických potřeb tedy umožňuje naplňování potřeby přináležitosti, 

náklonnosti, lásky, shody a ztotožnění. Neuspokojení těchto potřeb může 

záporně ovlivnit duševní zdraví jedince.

4. Těsně pod špičkou se nacházejí potřeby uznání. Člověk si přeje být pro 

ostatní lidi významný (měří tím svoji sebeúctu), touží po skutečném -  

oprávněném a zaslouženém -  uznání od druhých. Uspokojení těchto 

potřeb vede k získání sebedůvěry a prestiže.

5. Na úplném vrcholu stojí potřeby seberealizace. Jde o potřebu člověka 

rozvinout svůj talent a schopnosti, o potřebu sebeaktualizace, kdy se při 

sebenaplňování uskutečňuje to, čím daná osoba potenciálně je. Na této 

úrovni se naplňuje lidská touha překonat sebe sama, jít až na hranice 

vlastních možností, vlastního já.
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Abraham Maslow využil k zobrazení biopsychosociálních potřeb člověka 

velmi přehledný vertikální model. Oproti tomu model globální výchovy8 je 

model horizontální. Jde v němž především o osobní zkušenosti jedince se 

způsoby uspokojování vybraných potřeb, a to zejména potřeb vyšších.

LÁSKA

náležet někomu

SVOBODA

mít volbu

VÝZNAM

být důležitý

ZÁBAVA

prožívat radost

Tabulka č. 1: Čtverec potřeb pro každého

Podoba naplňování primárních potřeb se u většiny lidí neliší. Uspokojování 

sekundárních potřeb se však většinou různí u každého jedince formou, nebo 

způsobem. Proto je cenné, aby byl člověk k těmto konkrétním projevům 

vnímavý, ať již se týkají jeho osobně, či druhých lidí. V profesi pedagoga platí 

tato výzva dvojnásob, neboť způsob, jakým učitelé naplňují své potřeby je 

vzorem pro děti. Ty se učí orientovat v hierarchii potřeb, v jejich naléhavosti, 

intenzitě a osobité volbě prostředků saturace. Pedagog by si měl uvědomovat, 

že citlivost pro základní lidské potřeby může dětem předávat tehdy, když budou 

jeho vlastní potřeby nasyceny, když bude cíleně uvažovat nad svými 

nenaplněnými potřebami, bude znát důsledky neuspokojování potřeb a 

možnosti pro změnu „nevyhovujícího" stavu. Je však k takovému postupu 

vybaven? Má při prácí v MŠ čas a prostor dát přednost úvahám o potřebách 

před povinností naplňovat výchovně vzdělávací cíle?

8 Pike G.; Selby D . Globální výchova. Praha: Grada, 1994.
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1.2 Povědomí pedagogů o přirozených lidských potřebách

Pokud má člověk povědomí o přirozených lidských potřebách, znamená 

to kromě znalosti spektra potřeb i to, že vidí souvislost mezi skupinou potřeb, 

konkrétní potřebou z této skupiny a projevem, který poukazuje na to, zda byla 

daná potřeba naplněna či nikoli.

Následně je pak schopen zhodnotit:

• míru naplnění potřeby,

• stanovit příčiny v případě neúspěšného uspokojení potřeby a

• dokáže nalézt možnosti pro řešení daného stavu.

Je-li totiž pedagog vnímavý vůči potřebám a procesu jejich uspokojování, 

dokáže stanovit kritéria, na jejichž základě si naplňování potřeb upírá, nebo 

která jsou důvodem bezvýsledné snahy o nasycení potřeb.

1.3 Přirozené lidské potřeby vs. profesní potřeby

Úspěšnost naplňování přirozených lidských potřeb se odvíjí od slučitelnosti 

momentálního vnitřního nastavení organismu s vnějšími podmínkami. Dispozice 

organismu se mění stejně jako z venku působící okolnosti a uspokojování 

potřeb se odehrává vždy v součinnosti obou činitelů. Pokud proces 

uspokojování potřeb probíhá hladce, nevěnuje mu člověk většinou příliš 

pozornost. Subjektivně se cítí dobře, pohodlně, spokojeně. Problémy nastávají 

a pozornost se aktivuje ve chvíli, kdy na některé ze stran nastanou potíže, nebo 

se objeví překážky.

Každý pracovní úvazek má v závislosti na druhu profese hranice, 

vyplývající z předem určených pravidel a předpisů. Optimální jsou případy, kdy
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se na těchto podmínkách společně dohodnou zaměstnanec a zaměstnavatel. 

Pokud však máme stále na mysli lidskou individualitu, uvědomujeme si důvody 

možných komplikací. Není totiž snadné zajistit podmínky tak, aby vyhovovaly 

vždy a všem. Podíváme-li se obecně na zaměstnání9, najdou se v mnohých 

omezení, a to zvláště tam, kde jde o službu jednoho člověka druhému. Na 

základě toho může docházet ktomu, že se zvyšuje pravděpodobnost 

neúspěšného uspokojování lidských potřeb na straně poskytovatele služby10.

Hovoříme-li obecně o naplňování potřeb v profesích, musíme 

konstatovat, že uspokojování potřeb nemateriální podstaty leží na druhém 

místě za potřebami materiálními. Materiální potřeby se naplňují „snáze11, neboť 

jsou daleko lépe definovatelné (finanční ohodnocení) a prokazatelné 

(prostředky, pomůcky pro práci, zaměstnanecké výhody). Důvodem 

upřednostňování materiálních potřeb může být i fakt, že možnost naplnění 

základních lidských potřeb by mělo být v zaměstnání samozřejmostí.

Pracovněprávní vztahy definuje zákon č. 262/2006 Sb.11 Ten je však 

rámcem pro pracovní poměr a i když určuje práva a povinnosti smluvních stran, 

podmínky a základní pravidla zaměstnaneckého vztahu, nepostihuje do 

podrobností, jak konkrétně má pracovní místo a prostředí vypadat, aby zajistilo 

naplňování všech přirozených lidských potřeb. V Části IV, V, IX a X jsou 

ošetřeny některé z fyziologických potřeb zaměstnanců a potřeby bezpečí12. 

Měřítka pro zajištění podmínek pro naplňování vyšších potřeb však popsána 

nejsou. U každé vykonávané práce je však možné specifikovat přesné 

charakteristiky příležitostí k naplňování potřeb v pracovním procesu tak, aby 

byly během pracovního procesu uspokojeny jak primární, tak rovněž 

psychosociální potřeby jedince.13

9 Zaměstnání je označením poměrně neutrálním -  nenese s sebou konotace, jaké jsou spojené 
s významem slova „profese" nebo „povolání". Ani odborníci se nemohou shodnou, zda 
pedagogové vykonávají učitelskou profesi (Koťa, Spilková) nebo zda jde spíše o povolání 
(Palouš). Kompromisem je výklad učitelství jako profese, která má podstatu povoláni.
0 Nejčastěji je tento jev spojen s profesí lékařů, hasičů, policistů, řidičů, učitelů.

11 Zákoník práce [online], [citováno 28.3. 2007], Dostupné z 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/.
12 Pouze však z hlediska bezpečného pracovního prostředí (pro prevenci úrazů atd.).
13 Zde pravděpodobně vzniká problém posuzování těchto kritérií a vymáhání jejich dodržování.
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Kategorie potřeb Příležitosti k naplňování potřeb 
v pracovním procesu

Potřeba seberealizace, 
sebeaktualizace

Podnětnost práce 
Příležitost k povýšení 
Prostor pro tvořivost 
Motivace k vyšším cílům

Potřeba sebedůvěry, prestiže a 
sebeúcty

Veřejné uznání dobrého výkonu 
Pověřování významnými pracovními 
aktivitami
Název práce budící respekt 
Pověřování odpovědnosti

Sociální potřeby Příležitost k sociální interakci 
Stabilita pracovní skupiny 
Povzbuzování, spolupráce

Potřeba bezpečí, jistoty a stálosti Bezpečné pracovní podmínky 
Jistota v zaměstnání 
Zaměstnanecké výhody 
Spravedlivá odměna

Fyziologické potřeby Pohodlné pracovní podmínky 
Teplo, světlo, prostor

Tabulka č. 2: Příležitosti k naplňování potřeb v pracovním procesu14

Příležitosti se týkají jistoty a smyslu práce, povahy pracovního kolektivu, míry 

odpovědnosti jedince v práci, jeho příležitostí a perspektivy do budoucna.15 I 

když jsou formulované obecně, dají se v konkrétním pracovním prostředí a 

profesi „odsledovaf a zhodnotit -  lze stanovit kritéria, podle nichž se pozná, 

zda je naplňování potřeb možné, či nikoli. Příležitosti jsou pojmenováním 

vnějších podmínek, které by měly jedinci umožnit, aby mohl v práci naplňovat 

své základní potřeby. Současně s vnějšími podmínkami hrají důležitou roli 

vnitřní podmínky -  preference potřeb, které chce jedinec uspokojovat, a 

nasazení (vůle) při naplňování potřeb. Nezanedbatelnou, možná stěžejní úlohu 

má motivace. Hybné síly našeho chování a jednání, které nás pobízejí k tomu, 

abychom cíleně šli za tím, co nám chybí, abychom hledali pocit smysluplnosti, 

užitečnosti, radosti a uspokojení. Jsme-li motivováni, snadněji si uvědomujeme 

svá přání (vidíme smysluplný cíl, k němuž jsme puzeni) a jednodušeji hledáme

14 Motivace [online], [citováno 28.3. 2007], Dostupné z
http://www2.zf.jcu.cz/~michap00/z%E1kl.%20%F8%EDzen%ED/zr-prednaska10.doc
15 Zda práce v mateřské škole nabízí tyto příležitosti, ukáže výzkum.
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cestu a způsob, jak konat ve smyslu našeho chtění. Snáze přicházíme na to, 

jak svojí aktivitou dosáhnout své potřeby, jak realizovat výzvu.16

Jestliže jsou vnější i vnitřní podmínky pro naplňování potřeb v souladu, 

nic nebrání tomu, aby byly jednak uspokojeny základní lidské potřeby člověka, 

ale také aby jedinec mohl naplňovat své individuální potřeby, které jsou pro 

smysluplnost jeho života podstatné a vnímané jako zásadní. I když „u 

dospělých mluvíme o možností autonomního uspokojování potřeb umístěných 

v pyramidě výše (což znamená), že v některých případech nebo situacích může 

člověk dát přednost uspokojení potřeby, která leží v hierarchii výše, před 

potřebou, která leží níže“17, je dobré pamatovat na to, že zejména dlouhodobé 

nedostatečné uspokojování primárních potřeb může vážně narušit zdraví 

člověka. Taková situace však nastane jen tehdy, když člověk své potřeby nezná 

nebo nedbá neodkladnosti jejich uspokojování.

1.4. Konkretizace přirozených lidských potřeb z pedagogického hlediska

Zjistit, které okruhy a konkrétní potřeby pedagogů nejsou naplňovány, je 

cílem výzkumu (viz praktická část). Lze však předem načrtnout problematické 

oblasti učitelského zaměstnání, kde se mohou vyskytnout pro naplňování 

potřeb překážky, kde mohou být příčiny nedobrovolné strnulosti pedagogů 

mateřských škol.

• prestiž

Srovnání statistik prestiže povolání z let 1967, 1990 -  199218 a 200419

ukazuje, že postavení povolání učitelů na škále prestiže je dlouhodobě

16 Kdo totiž postřehne svoji snahu „o něco", příčinu a účel této snahy, ten také snáze najde 
způsob, jakým dosáhnout svého vytčeného záměru.
1 Kopřiva, P.; Nováčkové, J.; Nevolná, J.; Kopřivová, T. Respektovat a být respektován. 
Kroměříž: Spirála 2006, s. 191.
18 Tuček, M.; Machonin, P. Prestiž povolání v České republice v roce 1992. Sociologický 
časopis 29/3, Praha: Soc. ústav AV ČR, 1993, s.368-381.
19 Červenka, J. Prestiž povolání z pohledu veřejného mínění, [online], [citováno 28.3. 2007], 
Dostupné z http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100026s_Cervenka-prestiz.pdf
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stabilní. Zatímco v prvním šetření20 se umístil učitel prvního stupně 

základní školy na 28. místě, středoškolský profesor na 14. místě a 

vysokoškolský profesor na místě 4., v porevolučních letech se učitel ZŠ 

umístil na sedmém a vysokoškolský profesor na třetím místě žebříčku 

prestiže mezi sedmdesáti profesemi. Jak ukazuje šetření z roku 2004 

učitel ZŠ povýšil na čtvrté místo a vysokoškolský profesor se umístil na 

druhé pozici.21

1967 
(50 profesi)

1990 
(50 profesí)

1992 
(70 profesí)

2004 
(26 profesí)

vysokoškolský profesor 4. místo 3. místo 3. místo 2. místo
středoškolský profesor 14. místo
učitel 1 -  5.ročník 28. místo 6. místo 7. místo 4. místo

Tabulka č. 3: Prestiž učitelských profesí

Ani jeden výzkum nezahrnuje profesi učitele mateřské školy. Je otázkou 

do diskuse, zda je příčinou tohoto nedostatku fakt, že posuzování 

prestiže ovlivňuje gendrová dimenze jednak z hlediska zastoupení 

profesí v nabídce a také z hlediska ovlivnění respondentů při hodnocení. 

Jestli je však pravda, že „pocit společenského nedocenění ve veřejnosti 

je  považován za jednu z hlavních příčin, proč mnozí absolventi 

nenastupují do školství nebo proč zejména mladí ze školství odcházejí'22, 

bylo by jistě zajímavé zjistit, na jaké místě žebříčku prestiže by se 

nacházeli právě předškolní pedagogové.

• zaměstnanecké benefity a finanční ohodnocení

Na rozdíl od jiných státních zaměstnanců v ČR i většiny srovnávaných 

zahraničních zemí, nemívají naši učitelé další kompenzace či výhodný

20 prestiž povolání byla v roce 1967 zjišťována u 50 profesí, a to v tehdejším ČSSR (viz pozn. 
17).
21 Výzkum z roku 2004 byl výsledkem kontinuálního šetření Centra pro výzkum veřejného 
mínění Sociologického ústavu AV ČR, ve kterém respondenti hodnotili dvacet šest vybraných 
profesí na škále od 1 do 99 podle jejich prestiže.
2 Autorský kolektiv Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedF UK, 1998, s. 97- 

98
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statut státního zaměstnance („jistota" tzv. definitivy)23. Rovněž platové 

hodnocení pedagogů (viz Příloha č. 3) může záporně ovlivňovat jejich 

sebeúctu. Jak uvádí Radomír Havlík ve svých východiscích 

z longitudinálního empirického výzkumu Zrání učitele24, „dokud nebude 

vyřešena ekonomická otázka; úroveň a prestiž (učitelského povolání) se 

nezlepší

• funkční postup

Otázka učitelské „kariéry11 je úzce spojena s finančním ohodnocením. 

Výše platu pedagogů mateřských škol je vyměřena na základě:

-  kvalifikačních předpokladů vzdělání pro výkon prací zařazených 

do jednotlivých platových tříd ((dosaženého vzdělání))

-  doby započitatelné praxe ((počtu let souvislé pedagogické 

praxe))

-  vykonávané práce dle katalogu prací.25

Fakticky funkční postup pedagogů není možný, jelikož do stejné platové 

třídy jsou zařazeni učitelé se středním, vyšším i vysokoškolským 

pedagogickým vzděláním26 a platové ohodnocení je vyměřené za 

vykonávaný druh práce, nikoli kvalitu nebo kvantitu vykonávané práce27. 

Absolvent učitelství proto již předem musí počítat s tím, „že jeho profesní 

dráha bude charakterizována plochým průběhem, a to jak po stránce 

finančního, tak funkčního postupu/28 Navíc četnost funkcí, kam by

23 Havlík, R. Zrání učitele. In Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedF UK, 
1998, s. 103.
24 Havlík, R. Zrání učitele. In Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedF UK, 
1998, s. 99.
25 Viz Zákon 564/2006 [online], [citováno 18. 4. 2007], Dostupné z http://www.mvcr.cz/sbirka/ 
2006/sb184-06.pdf
26 Drtivá většina pedagogů MŠ je zařazena v platové třídě 9 (podmínkou je, aby se učitel(ka) 
podílel(a) na vypracovávání třídního kurikula). Rozdíly ve vzdělání se řeší odečítáním let praxe 
učitelkám s nižším vzděláním.
27 „Kvalitou1' je míněna např. otázka, zda odlišně vzdělaní učitelé vypracovávají odlišně kvalitní 
přípravy činností a aktivit; „kvantita" je postižitelná např. počtem dětí na třídě. Vykonávanou 
práci definuje katalog prací a kvalifikační předpoklady (viz Nařízení vlády 469/2002 Sb.)
28 Havlík, R. Zrání učitele. In Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedF UK, 
1998, s. 103.
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řadový pedagog MŠ mohl postoupit je omezená, jelikož ředitelská pozice 

představuje z počtu pracovních míst ve školství jen malé procento.

• další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a sebevzdělávání

Předpoklad, že nízký plat bude pedagogy MŠ motivovat k dalšímu 

(sebe)vzdělávání je mylný, neboť počet absolvovaných seminářů a kurzů 

(či dokonce vysoké školy) dle zákona 564/2006 nevyústí v „povýšení" (viz 

níže). Dalším vzděláváním roste pedagogova osobnost, ale není 

pravidlem, že také vzrůstá jeho plat. Ředitel(ka) MŠ nemá zákonnou 

povinnost uvolňovat pedagogy a dávat jim studijní volno.29 I přesto je 

zvyšování kvalifikace je u pedagogů časté. Jsou však učitelé odměněni? 

Mají odpovídající podmínky k tomu aby se mohli profesně vyvíjet, 

pracovat na sobě? Mají čas a sílu na spolupráci s kolegy a kolegyněmi, 

na „teambuilding“ -  budování týmu, které je běžné zejména v 

zahraničních organizacích, neboť se ukázalo, že má prokazatelně kladný 

vliv na práci ve skupině? Kolik příležitostí mají pedagogové 

k vzájemnému mimopracovnímu setkávání a doplňování svých osobních 

i profesních dovedností? Zdá se totiž, jako by platil nepoměr mezi 

požadavky kladenými na pedagogy a jim poskytnutými prostředky.

• syndrom vyhoření vs. iniciativy ve vzdělávání

V organizovaných kolektivech, jejíž členové, náplň a způsob práce se 

dlouhodobě nemění, hrozí nebezpečí odtržení společenství od okolního 

světa, od skutečnosti. Jedinci si ve skupině zažívají specifické vzorce 

myšlení, chování a jednání, které v případě neměnnosti ohrožují jedince 

svojí jednotvárností a každodenní stejností. Stává se, že postupně mizí

29 Velmi tedy záleží na ředitelce, zda je nakloněná DVPP -  zda svým pedagogům umožní 
studovat, či nikoli.
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motivace člověka, celkově klesá jeho tvořivost, podnikavost, uspokojení 

z práce a mnohdy se dostavují pocity „vyhoření".30 

U pedagogů se těmto jevům dá účinně předcházet pořádáním 

mimopracovních aktivit zaměřených na potřeby skupiny. Kolektiv však 

může rovněž využít nabídky sdružování v různých asociacích, 

občanských sdružení či iniciativ jiných právních forem. Mezi profesní 

organizace věnující se předškolní výchově patří v České republice 

například Asociace předškolní výchovy, Moravský svaz předškolní 

výchovy, Český výbor OMEP - Světové organizace pro předškolní 

výchovu, Společnost pro předškolní výchovu, Asociace soukromých 

mateřských škol31 atd. Konkrétními problémy a požadavky pedagogů se 

zabývá Českomoravský odborový svaz pracovníků školství -  profesní 

sekce předškolní výchova32.

Je podstatné sdílet zkušenosti s druhými lidmi z oboru, má smysl 

přemýšlet nad výchovně vzdělávacími proudy, idejemi a záměry 

z různých perspektiv. Shoda s ostatními může přinést jistotu v práci. 

Přijetí zvolených metod širším okruhem profesně zúčastněných lidí může 

dodat chuť na uskutečňování proměn a různých zlepšení. I přes tyto 

poznatky v současnosti hrozí stále velkému počtu pedagogů úskalí 

„uzavřenosti ve známém11, které sebou přináší (kromě osobnostního 

ustrnutí) také zhoršení podmínek pro naplňování základních lidských 

potřeb. Proto je důležité sledovat, zda mají pedagogové možnost 

naplňovat potřeby uznání a seberealizace.

• feminizace učitelského povolání

Stanislav Bendi uvádí33, že v případě předškolní výchovy je feminizace 

absolutní. Početní převahu žen ve školství vysvětluje jako trend

30 Viz Šolcová, I.; Kebza, V.: Lícová strana vyhoření. In Učitelé a zdraví 4. Brno: Pavel Křepela, 
2002, s. 125-128.
31 Odkazy dostupné na http://www.rvp.cz/sekce/638.
32 Dostupné z http://www.skolskeodbory.cz/index.php?rub=1&act=profsekce.
33 Bendí, J . Feminizace školství a její pedagogické konsekvence. In Pedagogická orientace 
4/2002. Brno: Konvoj, 2002, s. 20.
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vyspělých zemí a uvádí šest příčin (vlivů).34 „Za hlavní lze považovat 

obecně vysokou zaměstnanost žen, nízkou prestiž učitelského povolání 

spojenou s nízkým finančním ohodnocením práce učitele."35 Za negativní 

důsledek vysokého podílu žen mezi učiteli je uváděný vznik 

jednostranných pedagogických kolektivů, což se nepříznivě promítá do 

klimatu učitelských sborů, kde, podobně jako v ostatních feminizovaných 

povoláních (zdravotní sestra, sociální pracovnice...), pak převládají 

specificky ženské projevy myšlení, řešení problémů, výběr výchovně 

vzdělávacích témat atd. Tento rys může být pro mnohé učitelky 

nevyhovující, dokonce i frustrující, a pro případné mužské zájemce o 

povolání učitele v mateřské škole odrazující. Dalším záporem je 

přetíženost žen, důsledek jejich dvojitého pracovního úvazku (ve škole a 

v domácnosti), a narušení vyváženosti mezi působením mužského a 

ženského elementu ve výchově (Bendi, s. 34).

1.5 Přirozené lidské potřeby z hlediska podpory zdraví

Výchovně vzdělávací proces by měl být nastavený tak, aby jak učitelé, 

tak děti měli možnost naplňovat v plné míře všechny své přirozené lidské 

potřeby, a to na všech úrovních Maslowova modelu. Při pohledu na běžné 

mateřské školy by se sice mohlo zdát, že z hlediska předškolní výchovy, kdy 

v centru pozornosti stojí dítě, není takový požadavek v možnostech 

předškolního zařízení, ani samotných pedagogů, ale praxe v těch mateřských 

školách, jejichž filosofická východiska a principy činnosti respektují individualitu 

člověka, celkově dbají na podporu zdraví a tím cíleně a soustavně vytvářejí 

podmínky pro naplňování potřeb všech zúčastněných, přesvědčuje o opaku.

34 „Ustálená dělba práce mezi muži a ženami; celkově vysoká zaměstnanost žen;nízká prestiž 
učitelského povolání ve společnosti; nízké finanční ohodnocení práce učitele; relativně nižší 
náročnost studia na pedagogických fakultách oproti jiným fakultám vysokých škol; vyšší zájem 
žen o práci s dětmi a mládeží. Bendi, J. Feminizace školství a její pedagogické konsekvence. In 
Pedagogická orientace 4/2002. Brno: Konvoj, 2002, s. 26-27.
35 Bendi, J . Feminizace školství a její pedagogické konsekvence. In Pedagogická orientace 
4/2002. Brno: Konvoj, 2002, s. 34.
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Příčiny, proč lidé rozdílně chápou uspokojování svých potřeb, jsou 

mnohé. Dá se však předpokládat, že (ne)naplněnost posuzují v závislosti na 

tom, jak  jsou citliví vůči naplňování svých dílčích potřeb a jaká je  jejich 

individuální potřeba mít uspokojeny konkrétní potřeby v rámci jednotlivých 

úrovní hierarchického modelu. Člověk hodnotí uspokojování svých přirozených 

lidských potřeb subjektivně, v závislosti na svém žebříčku hodnot, životních 

prioritách a vnímání sebe sama ve vztahu ke světu. Koncem sedmdesátých let 

dospěla věda a výzkum k poznání, že subjektivní složka -  to, jak se člověk sám 

cítí -  tvoří nedílnou část při hodnocení zdraví lidského jedince. „Zdraví není jen  

objektivně zjistitelný a ověřitelný stav/36 Souvisí totiž s osobním pocitem 

pohody37 nebo nepohody38, které člověk vnímá.

Pohoda39 označuje subjektivní pocit zdraví, funkční rovnováhu -  

homeostázu -  na níž se „...všestranně podílejí interakce mezi funkcemi 

organismu a psychiky, složitě zprostředkovány osobními vlastnostmi, 

mezilidskými vztahy a širším prostředím jednotlivce/40 Soulad biopsychických 

procesů člověka s vnějšími sociálními a environmentálními podmínkami jsou 

příčinou výsledné míry (ne)pohody. Žádoucí je co největší pohoda, neboť čím 

pevnější je rovnováha, tím snazší je zvládání zátěže41 a nižší dopad 

nepříznivých vlivů na jedince. Proto je také podpora zdraví zaměřena na 

ochranu člověka před narušením pohody (protektivně) i na vytipování 

nebezpečí, která mohou přímo zdraví člověka ohrozit (rizikově).

1.5.1 Zacílení podpory zdraví -  protektivně
V současné době je zdraví považováno za hodnotu hodnot. Zejména

proto, že je podmínkou plnohodnotného života jednotlivce a týká se stejně 

všech lidí na světě a jejich vzájemných vztahů a způsobů bytí. Zdraví „není jen

36 Havlínová, M.; Vencálková E. (eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha:
Portál 2006, s. 20.
37 S pocitem souladu, harmonie, pozitivního naladění, bezpečí...
38 Stav rozladění, vyvedení z rovnováhy, ohrožení, bez nálady, neuspokojení...
39 Překlad anglického termínu wellbeing.
40 Havlínová, M.; Vencálková E. (eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha:
Portál 2006, s. 21.
41 U pedagogů např. zátěž pracovního procesu.
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nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a 

harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti/42 Celkové zdraví 

člověka je přitom určeno povahou jeho tělesného, duševního, sociálního, a 

duchovního zdraví, a to v souvislostech vztahů s ostatními lidmi a okolním 

světem.

Současné pojetí zdraví spojuje dva přístupy: holistický a interakční. 

Holistické pojetí zdraví vychází z představy, že „zdraví vychází z celistvé 

struktury lidské bytosti (organismu, psychiky, osobnosti) a jeho prostředí 

(blízkého i vzdáleného, společenského i přírodního)/43 Interakční přístup 

vychází ze vztahů a vzájemného působení jedince a prostředí, a proto rozlišuje 

úroveň biologickou, psychologickou, interpersonální a sociálně kulturní, které 

byly později doplněny o úroveň environmentální44. Smyslem holisticko- 

interakčního pojetí zdraví je chápání propojenosti složek zdraví v rovině 

individuální, komunitní a institucionální, globální -  člověk si je vědom souvislostí 

mezi zdravím jednotlivých složek jeho bytosti, míře zdraví prostředí, kde žije a 

pracuje (komunita, instituce) a mezi zdravím celosvětovým (ve smyslu 

společenském i přírodním).

Znalost holisticko-interakčního pojetí zdraví pedagogům umožňuje, aby 

si uvědomili všechny souvislosti mezi fungováním mateřské školy (ráz věcného 

i sociálního prostředí školy, zdraví školní komunity -  dětí i zaměstnanců) a 

způsobem, jakým oni sami žijí a pracují. Otevře jim možnost uvažovat nad 

širším rámcem zdraví, kam patří, kromě zajišťování ochrany před nepříznivými 

vnějšími i vnitřními vlivy, také lidské kompetence člověka, aktivně podporujícího 

zdraví45.

42 Havlínová, M.; Vencálková E. (eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha:
Portál 2006, s. 18.
43 Havlínová, M.; Vencálková E. (eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha:
Portál 2006, s. 19.
44 Havlínová, M.; Vencálková E. (eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha:
Portál 2006, s. 19.
45 Mezi kompetence člověka podporujícího zdraví patří např. dovednost řešit problémy, 
komunikovat a spolupracovat, vytvářet aktivně podmínky a prostředí pro zdraví všech, posilovat 
duševní odolnost, být odpovědný za vlastní chování a za způsob svého života.
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1.5.2 Zacílení podpory zdraví -  rizikově
Mezi nepříznivé projevy současného způsobu života patří stres. Ten není

nebezpečný pouze v předškolním období, kdy škodí nezralému dětskému 

organismu nejvážněji, ale ohrožuje člověka v kterémkoli věku. Jeho dlouhodobé 

působení může být příčinou onemocnění ohrožujících život -  může způsobit 

kardiovaskulární onemocnění, poruchy metabolismu, snížení imunity vůči 

infekčním a nádorovým onemocněním atd. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

„dynamický, psychosomatický proces, jehož součástí je  emoční prožívání 

situace, která převyšuje adaptační schopnosti jednotlivce, takže ten j i  

nezvládá‘A6, jsou rizika stresu vážná i proto, že se úměrně zvyšují délce trvání a 

intenzitě stresové zátěže a postihují psychickou i fyzickou stránku lidského 

organismu.

Stres patří mezi institucionální rizika, a proto se týká i mateřských škol. 

Vzniká při zátěži výchovně vzdělávacího procesu, je způsoben nároky na 

přizpůsobení, výkon a výdrž při výkonu zaměstnání. Může být vyvolán 

nezdravými formálními i neformálními vztahy (které jsou příčinou konfliktů a 

střetu zájmů mezi jednotlivými lidmi), může vznikat na základě problémů ve 

vnitřním prostředí mateřské školy47 i vně jejího fungování48.

Není řešením popírat přítomnost rizik, spojených se stresem. Smysluplné 

je tato nebezpečí sledovat a vyhodnocovat.49 Proto by učitelé měli být schopni 

rozpoznat stresové stavy a měli by mít nástroje na jejich zvládání. Měli by 

předem vědět, na koho se v těžkých situacích obrátit a jakou pomoc mohou 

očekávat.

46 Havlínová, M.; Vencálková E. (eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha:
Portál 2006, s. 22.
47 Špatná organizace chodu MŠ, rozdílná očekávání jednotlivých zaměstnanců na vybavení 
MŠ, maximální počet dětí na třídě atd.
48 Ze strany zřizovatele, rodičů, ostatních školských zařízení atd.
49 K tomuto účelu mají mateřské školy v programu Škola podporující zdraví vytvořeny principy a 
zásady (prevence) a tabulky (možná rizika ohrožující vzdělávání). Viz Havlínová, M.; 
Vencálková E. (eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál 2006.
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1.6 Podmínky MŠ pro naplňování přirozených lidských potřeb pedagogů

Protektivní prostředí by měla poskytovat každá mateřská škola. Ne vždy 

se ale daří tuto teorii uplatňovat v praxi a tedy ne každá mateřská škola chrání 

zdraví svých dětí i zaměstnanců. Jak již bylo dříve řečeno, zdraví je třeba 

podporovat ve všech jeho složkách -  nestačí pouze udělat opatření na úrovni 

věcných podmínek nebo v dílčích oblastech. Je třeba promýšlet činnosti a 

plánovat provoz mateřské školy tak, aby bylo možné pomocí předem 

stanovených kritérií zhodnotit úspěšnost podpory zdraví a případně vymezit 

nedostatky, pojmenovat jejich příčiny a vytvořit návrh na provedení změn 

směrem k vytyčenému cíli.

Dlouhodobý záměr podpory zdraví efektivně realizuje evropský 

preventivní program Škola podporující zdraví (dále ŠPZ), jehož myšlenky jsou 

v ČR využívány a rozvíjeny od roku 1992. Tato efektivní strategie, uplatňovaná 

v současné době v 43 zemích Evropy50, je společně garantována třemi 

nadnárodními organizacemi: Evropskou radou, Evropskou komisí a Světovou 

zdravotnickou organizací.

České školy zařazené v programu ŠPZ51 využívají propracované 

modelové dokumenty a metodiky52 a při podpoře zdraví spolupracují se svými 

strategickými partnery v regionech z oblasti zdravotnictví i školství. Díky 

mnohaletým výzkumy prověřeným výsledkům a zkušenostem mohou tyto školy 

sloužit jako příklady dobré praxe -  mohou běžným mateřským školám pomáhat 

v systematické podpoře zdraví a být pro ně inspirací. To platí všeobecně a tedy 

i v případě respektování základních lidských potřeb.

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce je nejdůležitějším 

postojem, který školy podporující zdraví kultivují u všech jedinců školního 

společenství (u dětí i dospělých) a prvořadě se jím řídí při plánování své

50 Organizovaná Evropská síť škol podporujících zdraví (The ENHPS -  The European Network 
of Health Promoting Schools).
51 Mateřské školy a základní školy, jejichž garantem pro ČR je Státní zdravotní ústav.
52 Viz Havlínová, M.; Vencálková E. (eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Praha: 
Portál 2006) pro předškolní vzdělávání a Havlínová M. (eds.) Program podpory zdraví ve škole 
(Praha: Portál 2006) pro primární vzdělávání.
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výchovně vzdělávací činnosti.53 Proto je také předmětem výzkumu, zda jsou 

potřeby naplňovány ve větší míře u pedagogů v MŠPZ než u pedagogů 

běžných MŠ, nebo jestli ani zakotvení konkrétního požadavku v rámcovém 

vzdělávacím programu nezaručuje přímou realizaci v každodenní praxi MŠ.

2. Naplňování přirozených lidských potřeb při pedagogické 
činnosti v zátěži výchovně vzdělávacího procesu (p r a k tic k á  
č á s t )

Nakolik jsou potřeby pedagogů mateřských škol naplňovány nebo 

nenaplňovány během pracovního procesu v mateřských školách mělo ukázat 

dotazníkové šetření, které bylo provedeno formou elektronicky distribuovaného 

dotazníku na 281 e-mailových adres mateřských škol v celé České republice. 

Kvantitativní výzkum byl zacílen na pedagogy mateřských škol, které jsou 

zařazeny v programu Škola podporující zdraví (dále ŠPZ) a kontrolní skupinu 

pedagogů běžných mateřských škol. Byla vyslovena hypotéza, že základní 

lidské potřeby jsou více naplňovány u pedagogů mateřských škol podporujících 

zdraví (MŠPZ), kteří budou rovněž otevřenější a ochotnější sdělovat negativní 

jevy spojené s naplňováním svých potřeb. Východiskem pro předpoklad, že 

pedagogové nemají dostatečný prostor a podmínky pro naplňování přirozených 

lidských potřeb v celé š ířřA a že zejména vyšší potřeby zůstávají stranou jejich 

pozornosti, bylo studium problematiky předškolního institucionálního 

vzdělávání.

53 Společně s Rozvíjením komunikace a spolupráce (procesem osvojování stěžejních 
dovedností, jejichž prostřednictvím školy podporující zdraví dokáží uspokojovat potřeby 
jednotlivce v kontextu společnosti a světa), tvoří Respekt k přirozeným lidským potřebám  
jednotlivce dva integrující principy programu ŠPZ. (viz Havlínová, Vencálková; 2006)
54 Tak, jak ji definuje např. A. Maslow.
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Oběma skupinám byl odeslán e-mail s úvodním dopisem (Příloha č. 1), 

který obsahoval prosbu o účast na dotazníkovém šetření, odkaz na on-line 

dotazník55 a technické údaje k vyplňování dotazníku. Respondenti běžných MŠ 

odpovídali na 57 otázek56 (Příloha č. 2), respondenti MŠPZ na 58 otázek57 

(Příloha č. 3). 4 otázky (resp. 3) byly otevřené, všechny ostatní byly uzavřené. 

Otázky měly charakter výroku a většina nabízela možnost odpovědi na škále 

s počtem kategorií od 2 do 6. Všechny byly výběrového typu (respondent 

vybíral z nabízených alternativ vždy pouze jednu variantu).

Kompletně vyplněné dotazníky byly automaticky doručeny na e-mailovou 

adresu vyhodnocovatele, který je třídil do dvou skupin. Odpovědi od 

respondentů, jenž nevynechali ani jednu otázku, sdružoval do 2 výsledných 

souhrnných tabulek, obsahujících všechny odpovědi, vždy za příslušnou 

skupinu. Každá tabulka byla otázku po otázce vyhodnocena do grafů a tabulek 

s počtem odpovědí a jejich procentuálním zastoupením. Posledním krokem bylo 

vypracování srovnávacích grafů, v nichž byly konfrontovány výsledky obou 

skupin v 54 otázkách.

Návratnost58 byla v případě MŠPZ 104% (98 odeslaných e-mailú ku 102 

vyplněným dotazníkům); návratnost běžných mateřských škol byla 35% (183 

odeslaných e-mailů ku 63 vyplněným dotazníkům). Procenta návratnosti jsou 

orientační, neboť je nutné počítat s potížemi při doručování elektronické pošty. 

Druhým faktorem, který ovlivnil šíření dotazníků byla různá technická 

vybavenost jednotlivých mateřských škol, od níž se odvíjela možnost přístupu 

pedagogů na internet, kde byl umístěný dotazník. Šíření dotazníku uvnitř 

mateřských škol zásadně ovlivnili ti, kdo přijímali e-mail informující o výzkumu. 

Záleželo na jejich rozhodnutí kolegy informovat, či nikoli. Srovnání procentuální 

návratnosti obou skupin může vyvolat otázku, zda poměr mezi odeslanými e- 

maily a obdrženými dotazníky vypovídá o rozdílné otevřenosti pedagogů 

mateřských škol podporujících zdraví a běžných mateřských škol.

55 Jednalo se o dva dotazníky, lišící se ve dvou úvodních otázkách. Pro mateřské školy 
podporující zdraví (dále MŠPZ) byl dotazník umístěn na internetové adrese http://potreby- 
ucitelek.wz.cz/dotaznik, běžným mateřským školám přišel odkaz na http://potreby-ucitelek.wz.cz
56 37 základních otázek 20 podotázek.
57 37 kmenových otázek a 21 podotázek.
58 Z jedné mateřské školy mohlo odpovědět více pedagogů.
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Dotazník byl anonymní. Každý respondent jej vyplňoval online a po 

odeslání vyplněného formuláře neměl již nikdo přístup kjeho odpovědím. Proto 

lze soudit, že byl minimalizován „strach z prozrazení odpovědí1', a tak neměl vliv 

na počet učitelů, kteří spolupracovali.

Z technického hlediska je důležité zmínit, že pedagogové MŠPZ mají 

zkušenost s hodnocením na škále: n ik d y  -  v ý j im e č n ě  -  o b č a s  -  č a s t o  -  

PRAVIDELNĚ, neboť ji užívají v evaluačním nástroji programu Škola podporující 

zdraví -  INDI MŠ59. Záleželo na každém pedagogovi, zda odpovídal s vědomím 

následujícího významu jednotlivých možností:

> nikdy -  výrok neplatí za žádných okolností;
> výjimečně -  výrok platí sporadicky, spíše náhodně;
> občas -  výrok někdy platí, někdy ne;
> často -  výrok platí skoro vždy, ve většině případů, ale ne pokaždé;
> pravidelně -  výrok platí vždy, je samozřejmostí, pravidlem.

2.1 Projevy konkrétních přirozených lidských potřeb ve výchovně 
vzdělávacím procesu a míra jejich naplňování

Otázky dotazníku zkoumaly naplňování konkrétních potřeb pedagogů 

v jednotlivých úrovních Maslowova modelu. Byly formulované tak, aby 

pojmenovávaly projevy odpovídající potřeby a tím zjišťovaly postoje pedagogů 

a jejich početní zastoupení.

Úvodní otázky v obou dotaznících se lišily, neboť se týkaly znalosti 

programu Škola podporující zdraví. Pedagogové škol v síti ŠPZ odpovídali, od 

kterého roku znají program a jak dlouho pracují v mateřské škole podporující 

zdraví. Dále měli sdělit, jak často se při práci řídí principy a zásadami programu.

Ukázalo se, že:
• 61,76% se jimi řídí pravidelně
• 37,25% často a
• 0,98% občas. Variantu výjimečně a nikdy nezvolil ani jeden respondent.

Pedagogové běžných MŠ byli tázáni, zda znají program ŠPZ a jak často užívají 
některý z jeho prvků při práci v mateřské škole.

59 Indikátory jsou kritérii pro hodnocení dvou integrujících principů MŠPZ a dvanácti zásad 
programu. Pomocí přesně formulovaných výroků všichni pedagogové hodnotí úroveň 
stávajícího stavu v mateřské škole.
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• 80,95% (51) respondentů odpovědělo, že program ŠPZ zná,
• neznalost připustilo 19,05% (12) dotázaných.

Některý z jeho prvků užívá:

> pravidelně 17,46% (11 odpovědí)
> často 31,75% (20 odpovědí)
> občas 31,75% (20 odpovědí)
> výjimečně 4,76% (3 odpovědi) a
>  nikdy 14,29% (9 odpovědí)60.

Otevřená otázka, společná pro obě skupiny (graf 12 viz příloha č. 4), se 

týkala znalosti některého z modelů přirozených lidských potřeb. Pokud 

respondenti uvedli, že některý z modelů znají, měli konkretizovat, který to je a 

zda se jím řídí při každodenní práci s dětmi. Zde byl zajímavý poměr mezi 

učiteli, kteří odpověděli, že některý z modelů znají:

• běžné MŠ 49,21%
• MŠPZ 87,25 %

a mezi těmi, kteří uvedli konkrétní název modelu (resp. jeho autora):
• běžné MŠ 28,57%
• MŠPZ 67,65%.

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

□  běžné MŠ

□  MŠPZ

60 Je otázkou do diskuze, jakým způsobem vznikl v odpovědích rozpor: odpovědělo-li 12 
respondentů, že program ŠPZ nezná, jak odpověděli 3 respondenti, kteří chybí mezi odpověďmi 
„nikdy neužívám jeho prvků při práci v mateřské škole"?

Skutečná znalost modelu potřeb dle uvedených přikladu.
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Z toho vyplývá, že skutečná znalost modelu potřeb je vyšší u pedagogů MŠPZ.

V případě pedagogů běžných MŠ je zajímavý fakt, že více jak jedna třetina 

učitelů (36,51%) má pocit, že k práci žádný model nepotřebuje znát, neboť je 

k potřebám dětí dostatečně vnímavá (u učitelů MŠPZ se jedná o 6,86%).

Z uvedených modelů přirozených lidských potřeb uvedlo přibližně 94% 

pyramidu A. Maslowa a 6% Z. Matějčka. Při každodenní práci se modelem řídí 

pravidelně nebo často 87,26% pedagogů MŠPZ a 67,22% pedagogů běžných 

MŠ. Skoro 10% učitelů běžných škol se žádným modelem neřídí, oproti 1% 

učitelů MŠPZ.

Uzavřené otázky dotazníku je možné roztřídit dle příslušných skupin 

potřeb do okruhu fyziologických potřeb, potřeb bezpečí, sounáležitosti, 

uznání a seberelizace.

2.1.1 FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY

Otázka 3 zjišťovala:
• zda se mohou pedagogové najíst i během dopoledne v MŠ, mají-li hlad a 

zda této možnosti využívají.

Otázka 4 zjišťovala:
• zda si mohou učitelé dojít na WC tehdy, kdy potřebují a za jakých 

podmínek.

Otázka 5 zjišťovala:
• kolik teplých a studených nápojů vypijí učitelé během dopoledne v MŠ.

Otázka 6 zjišťovala:
• kolikrát během pracovního týdne pedagogové snídají.

Otázka 7 zjišťovala:
• kolikrát během pracovního týdne pedagogové obědvají, zda obědvají 

v MŠ a jaké k tomu máji podmínky.

Otázky 8 a 9 zjišťovaly:
• zda se učitelé léčí, když jsou nemocní, nebo zda musí do mateřské školy 

a zda je důvodem finanční situace.61

61 Provázanost se skupinou potřeb bezpečí -  je finanční situace překážkou k léčení?
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Otázka 10 zjišťovala:
• zda mohou pedagogové odejít z MŠ při náhlé nevolnosti.62

Otázka 11 zjišťovala:
• zda učitelé myslím na své přirozené lidské potřeby.

Otázka 13 zjišťovala:
• do jaké míry se pedagogové cítí po práci v mateřské škole fyzicky 

vyčerpaně a hlasově vyčerpaně.

2.1.1.1 Míra naplňování fyziologických potřeb

Míra naplňování fyziologických potřeb byla sledována v oblasti potravy, 

tekutin, vyměšování, zdraví a odpočinku.

Pravidelně se může během dopoledne najíst o 3,32% více učitelů MŠPZ, 

často o 23,57%. Pokud nastane možnost najíst se, využívají ji pravidelně ve 

vyšší míře pedagogové běžných škol.

Stravovací návyky a jejich porovnání měly umožnit otázky týkající se 

pravidelnosti snídání a obědvání. V případě snídání je zajímavé krajní 

zastoupení odpovědí -  buď učitelé v pracovním týdnu jedí 1 krát, nebo 5 krát (o 

19% vyšší četnost u pedagogů MŠPZ). Co se týká obědů, obě skupiny se 

nejčastěji stravují v mateřské škole, a to 5 krát týdně. Zásadní rozdíl je 

v podmínkách, které mají učitelé pro konzumaci oběda. Zatímco v MŠPZ mají 

učitelé z 34,31% možnost jíst pravidelně, často nebo občas v klidu, stranou od 

dětí, má tuto možnost z kontrolní skupiny pouze 6,35%. Podmínky pro 

poskytnutí klidného místa, stranou od dětí, jsou obtížně dosažitelné -  první 

překážkou je nedostatek prostoru pro zřízení zvláštního místa pro obědy 

učitelského sboru, druhou komplikaci způsobuje systém překrývání učitelek na 

třídách. Znamenalo by to však, že si v MŠPZ uvědomují, jak je důležité umožnit 

učitelům podmínky pro pohodu při jídle.

Srovnatelné výsledky dosáhly obě skupiny respondentů v otázkách 

pitného režimu. Učitelé MŠPZ pijí častěji 2 a více hrnečků teplých nápojů, 

polovina učitelů běžných MŠ pije průměrně 1 hrneček za dopoledne. Za

62 Provázanost se skupinou potřeb sounáležitosti.
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pozornost stojí fakt, že druhým v konzumaci nejčetněji zastoupeným teplým 

nápojem je u obou skupin káva. Studených nápojů konzumují učitelé ŠPZ 

nejčastěji 1-3 sklenice, o 9,47% více pedagogů běžných MŠ vypije za 

dopoledne 4 a více sklenic. Přibližně ze 70% je konzumována voda.

O 13,24 % více učitelů MŠPZ může pravidelně, o 7,8% často, navštívit 

toaletu, když potřebují. Tito pedagogové se rovněž méně bojí nechat děti o 

samotě, a tak jich o 13,96% méně volá nepedagogický dohled v době, kdy 

opouští třídu.

Prokazatelně vyšší počet učitelů MŠPZ se může při nemoci léčit a 

nemusí do práce (24,51% se léčí pravidelně), oproti tomu pedagogové běžných 

MŠ musí nastoupit do zaměstnání i přes nachlazení nebo mírnou chřipku 

(34,92%). Při náhlé nevolnosti může odejít domů 47% pedagogů MŠPZ a 

23,81% běžných MŠ. Fyzicky vyčerpaní chodí z mateřské školy učitelé běžných 

škol často, učitelé MŠPZ výjimečně. Časté nebo pravidelné hlasové vyčerpání 

uvedlo 35% běžných MŠ a 23% MŠPZ.

V oblasti fyziologických potřeb se potvrdila hypotéza, že u pedagogů 

MŠPZ budou potřeby naplňovány více, než u pedagogů běžných mateřských 

škol.

2.1.2 POTŘEBY BEZPEČÍ

Otázka 9 zjišťovala:
• zda se učitelé cítí bezpečně, a tak mohou stonat, nebo zda se obávají 

nepříznivé finanční situace.

Otázky 18 a 25 zjišťovaly:
• zda se pedagogové cítí v MŠ bezpečně, a to díky pevnosti pracovního 

týmu; zda se mohou spolehnout na pomoc kolegů.

Otázka 24 zjišťovala:
• zda je pro pedagogy bezpečné vystoupit v kolektivu a projevit nesouhlas.

Otázky 28 a 29 zjišťovaly:
• zda se učitelé cítí v mateřské škole bezpečně nebo zda se cítí být 

ohroženi -  kontrolováni.
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Otázka 31 zjišťovala:
• zda se pedagogové cítí v mateřské škole na základě pocitů pohody jistí, 

bez úzkosti a chaosu.

Otázka 35 zjišťovala:
• zda učitelům finanční ohodnocení umožňuje pociťovat svobodu a 

nezávislost, nebo zda budí strach o budoucnost a tím pádem nejistotu a 
nestálost.

2.1.2.1 Míra naplňování potřeb bezpečí
Rovina, v níž byly položeny otázky po projevech naplňování nebo

nenaplňování potřeb bezpečí se mnohdy prolínala s rovinami ostatních oblastí 

uspokojování potřeb. Propojení bylo patrné nejčastěji s rovinou potřeby 

sounáležitosti. Konkrétní sledované potřeby byly: potřeba jistoty  a stálosti, 

osvobození od strachu a úzkosti. Potřeb sounáležitosti se dotýkaly zejména 

otázky zjišťující míru, v jaké si pedagogové mohou dovolit spolehnout se jeden 

na druhého při obtížích.

Kvůli nepříznivé finanční situaci pravidelně nemůže stonat 11% učitelů. 

27% učitelů běžných MŠ si často nemůže dovolit zůstat při nemoci doma.

Na vyšší míru bezpečnosti v MŠPZ by poukazovalo pozitivní hodnocení 

klimatu v pracovním týmu a opory kolegů. Nadpoloviční většina z obou skupin 

vnímá kolektiv jako bezpečný, neboť je v něm možné projevit nesouhlas, svěřit 

se s problémem. 30% pedagogů MŠPZ tak činí pravidelně, 47% často; učitelé 

mimo program ŠPZ sdělují svůj nesouhlas nebo problém pravidelně ve 22 % a 

často v 54%.

Bezpečí vs. ohrožení zkoumala otázka na projev svobody: kontrolování 

provedené práce. Výsledky týkající se volnosti v MŠ byly u obou skupin 

srovnatelné, i když hodnoty běžných MŠ byly v řádu 10% méně příznivé. Pod 

větším dozorem se cítí více učitelé běžných mateřských škol, nad jejichž prací 

je více držen dohled.

Finanční svobodu zažívají dle výpovědí spíše pedagogové běžných MŠ, 

kteří vnímají svoji situaci za uspokojivější než jejich kolegové ze zdravých 

mateřských škol.
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2.1.3 POTŘEBY SOUNÁLEŽITOSTI

Otázky 10 a 25 zjišťovaly:
• zda jsou vztahy v mateřské škole vstřícné a za jakých podmínek si 

členové kolektivu vyhoví navzájem.

Otázky 16,17, a 18 zjišťovaly:
• vzájemnou shodu pedagogů -  náklonnost, oblíbenost -  jejich ochotu 

spolupracovat, ztotožnit se s týmem.

Otázky 19 a 26 zjišťovaly:
• jaká je míra přijetí individuálních projevů jedince ostatními členy kolektivu 

a do jaké míry si jeden váží druhého.

Otázky 21, 22 a 27 zjišťovaly:
• povahu vztahů v pedagogickém kolektivu -  míru direktivity vs. důvěry.

Otázka 21 zjišťovala:
• prostor pro spolupráci.

2.1.3.1 Míra naplňování potřeb sounáležitosti

Fakt, že se pedagog může spolehnout na kolegy je výrazem dobrých 

sociálních vztahů ve skupině. Míra vstřícnosti, empatie a ochoty vyhovět 

kolegovi (zvláště ve chvílích nouze či akutní potřeby), se ukázala vysoká u obou 

skupin63. Nelze vyvodit závěr, že by šlo o pravidelnou praxi, ale grafy ukazují, 

že přibližně polovina učitelů běžných MŠ i MŠPZ se může často spolehnout na 

ostatní učitele-kolegy.

Oblíbenost u spolupracovníků a naopak vztah k nim je u obou skupin 

takřka stejný. 70% pedagogů ví, že jsou u ostatních oblíben, 98-100% učitelů 

vyjadřuje náklonnost ke svým spolupracovníkům a hodnotí je jako oblíbené. 

Obě tyto roviny by mohly svědčit o stabilitě týmu a splněných podmínkách pro 

uspokojení potřeby někam patřit.

17% (MŠPZ) a 2% (běžné MŠ) učitelů pravidelně pociťuje uznání 

vlastních nápadů u ostatních, často je to 63% (MŠPZ) a 71% (běžné MŠ). 

Skoro 78% učitelů se domnívá, že si ostatní v kolektivu jejich práce váží.

63 Důvodem jsou nepochybné osobnostní předpoklady pedagogů, kteří bývají více vnímaví, 
mívají vyšší emoční potenciál a ochranitelské sklony.
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Otázky na povahu projednávání záležitostí, které se týkají celé školní 

komunity dopadly ve prospěch MŠPZ -  zde mohli učitelé ve větším procentu 

vyjádřit svůj názor, o problémech a organizaci se diskutovalo, spíš než by jim 

bylo sděleno hotové rozhodnutí bez možnosti odvolání. Rovněž míra 

svobodného rozhodování za sebe i děti je vyšší u pedagogů škol podporujících 

zdraví.

2.1.4 POTŘEBY UZNÁNÍ

Otázky vztahující se k monitorování povahy vztahů v kolektivu vypovídaly 

nepřímo o tom, jak jsou nastavené podmínky pro možnou sebedůvěru a 

sebeúctu učitelů. Neboť tyto potřeby mohou být uspokojeny pouze pokud má 

člověk pocit, že ho ostatní respektují, přijímají. Předpoklady pro vytváření 

zdravého hodnocení sebe sama díky kvalitním vztahům se potvrdilo. 

Následující otázky proto zkoumaly překážky pro budování zdravého 

sebevědomí pedagogů.

Otázky 32, 34 a 35 zjišťovaly:
• nakolik se pedagogové cítí být adekvátně finančně ohodnocení.

2.1.4.1 Míra naplňování

Při vyhodnocování otázek vztahu financí a prestiže se potvrdila hypotéza

o nedocenění učitelského povolání. Pouhých 21% učitelů běžných MŠ a 25% 

učitelů MŠPZ se domnívá, že je spravedlivě odměněna za práci, dvě třetiny 

z obou skupin vypověděli o opaku64.

79% pedagogů z běžných MŠ a 69% učitelů z MŠPZ hodnotí svůj plat 

jako neúměrný rokům své praxe. Vzhledem k nezávislosti by potřebovalo 16% 

z běžných MŠ a 11% z MŠPZ zvýšit plat o 9000 Kč a více, přičemž shodně 5%

64 Je znepokojivé, jak jsou hodnoceni pedagogové mateřských škol ve srovnání s pedagogy 
škol základních. Proč je ředitelka MŠ, která má zodpovědnost za celou školu v 10. platové třídě 
a běžná učitelka ZŠ ve 12.? Jak si mají učitelky MŠ vysvětlit fakt, že jsou za svých 31 hodin 
týdně u dětí ohodnoceny dle 9. platové třídy ve srovnání s učitelkami ZŠ, které mají za 22 hodin 
(v nichž jsou ovšem přestávky) 12. platovou třídu?
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kantorů obou skupin by potřebovalo přidat 10 000 a více korun, aby dosáhlo na 

průměrnou hrubou měsíční mzdu 20 000 Kč.

2.1.5 POTŘEBY SEBEREALIZACE

Oblast potřeb sebenaplňování je úzce provázaná s oblastí potřeb 

sounáležitosti a uznání. Záměrem následujících otázek bylo získat konkrétní 

vyjádření pedagogů ke stavu, jaký prožívají z hlediska sebeaktualizace ve 

výchovně vzdělávacím procesu.

Podotázky 13 zjišťovaly:

• souvislost mezi činnostmi v MŠ a přímým psychofyzickým dopadem na 

učitele.

Otázky 14 a 15 zjišťovaly:
• míru uspokojení, jakou mají pedagogové ze své práce.

Otázka 33 měla prozradit:

• jak jsou pedagogové motivováni k dalšímu vzdělávání.

2.1.5.1 Míra naplňování potřeb seberealizace

Více jak polovina pedagogů MŠPZ (53%) se cítí občas psychicky vyčerpaně při 

odchodu z mateřské školy. Skoro polovina pedagogů běžných MŠ (45%) se cítí 

často psychicky vyčerpaně. Naplněnost energií prožívá občas 30%65 běžných a 

46%66 „zdravých" pedagogů mateřských škol. Radost z odvedené práce má 

pravidelně 0% učitelů běžných škol, 6% pedagogů MŠPZ. Fakt, že pedagogy 

práce baví si uvědomí učitelé obou skupin přibližně procentuelně stejně. 

Pravidelně má však 34,31% učitelů MŠPZ pocit, že mohou při práci s dětmi 

uskutečnit nápady a plány, které mají, oproti 0% u respondentů kontrolní 

skupiny.

Vs plná/plný energie se necítí nikdy 17,46%.
66 Vs plná/plný energie se necítí nikdy 5%.
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Výší platu je k dalšímu vzdělávání motivováno 33% pedagogů běžných 

škol a 4% pedagogů MŠPZ. Polovina obou skupin se domnívá, že je 

motivována pouze částečně.

Samostatné podotázky (11), zda pedagogové upřednostňují naplňování potřeb 

dětí před svými potřebami a zda dětem dávají své pocity a potřeby najevo 

zodpovědělo v prvním případě pravidelně 57% učitelů běžných MŠ a 42% 

učitelů ŠPZ, v druhém případě se projevila vyšší otevřenost pedagogů MŠPZ, 

kteří své pocity s dětmi sdílejí častěji a ve větší míře než skupina pedagogů 

z kontrolní skupiny.

Dotazník ve svém závěru umožňoval učitelům, aby napsali jakoukoliv 

poznámku nebo doplnění. Této možnosti využilo 23 pedagogů MŠPZ a 4 

pedagogové běžných MŠ.

Poznámky: MŠPZ

Pět poznám ek se týkalo stížnosti na vysoký počet dětí na třídě, který dle 

pedagogů neodpovídá adekvátnímu personálnímu obsazení MŠ, ani 

psychohygienickým normám (hluk na třídě, stres učitelek).

Čtyři poznám ky  napsaly ředitelky, které se vyjadřovaly k výši svého 

platu a označily ho za dosahující průměrné měsíční mzdy. V jednom případě 

však informaci doplňovalo konstatování, že tato skutečnost znamená velký 

objem administrativy a malé možnosti trávit čas u dětí.

Čtyři poznám ky  záporně hodnotily formulaci otázek v dotazníku -  

respondentům nevyhovovala nabídka odpovědí nebo jejich provázanost.

Dvě poznám ky  hodnotily personální stav v MŠ jako nevyhovující, neboť 

není dostatek pedagogů na vzájemnou výpomoc.

Po jedné  poznámce  se vyjadřovaly učitelky k:

• negativním důsledkům spojování mateřských škol;

• návrhu na snížení úvazku ředitelů na 10 hodin u dětí;
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• potřebě získat více peněz na vybavení a rekonstrukci MŠ;

• MŠPZ -  přínos pro učitelky i děti, dobrý pitný režim;

• výši platu, která by měla být (dle respondentky) vyšší než průměrná 

měsíční mzda.

Dvě poznámky byly osobního rázu

-  „ Výše platu mne motivuje jí t  dál, být lepší, dělat osobní maximum. “

-  „Špatně se mi odpovídalo na otázky ohledně nemocnosti, jelikož 

jsem za posledních 14 let nebyla nemocná. Nemívám rýmu a

kašel výjimečně. Jsem šťastná, že jsem zdravá. “

Poznámky: běžné MŠ

Čtyři poznámky pedagogů běžných MŠ měly následující obsah:

• zvyšující se nároky na mateřskou školu a pedagogy ze strany rodičů a 

vedení školy;

• ředitelský plat dosahuje průměrné měsíční mzdy;

• práce učitelky MŠ je zábavná, ale nedostatečně ohodnocená;

• „Každá MŠ je  zdravá, podporuje zdravý vývoj dítěte. “

2.2 Oblasti naplňovaných potřeb
Jak ukázal výzkum, pedagogové mají nejčastěji možnost naplňovat

potřeby sounáležitosti, neboť v této oblasti mohou pracovat sami na sobě -  

vytvářet podmínky pro dobrou spolupráci s ostatními kolegy, snižovat 

psychickou zátěž vzájemnou pomocí a podporou.

Další oblastí, v níž se učitelům částečně daří uspokojovat své potřeby je 

oblast fyziologických potřeb. Zde se však vyskytují vnější překážky, které 

zabraňují úplnému naplňování všech potřeb v celé míře.

Výzkum naznačil, že pedagogům (zejména běžných mateřských škol) 

může při stávajících podmínkách hrozit vyhoření -  práce je velmi náročná 

fyzicky i psychicky a i když si respondenti uvědomují nedostatky, které
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způsobují neefektivní stavy v mateřských školách: vysoký počet dětí na třídách, 

nedostatečné personální naplnění řad (kvalifikovaných) učitelů atd., není 

většinou v jejich silách s danými stavy cokoli dělat.67

Probouzet „...pozitivní postoj k životu vyžaduje značné úsilí...Důležité je 

zkoumat a rozvíjet lásku, optimismus, hry, vytrvalost, originalitu, odpovědnost, 

altruismus, skromnost, toleranci ad.1,68 Totéž platí i pro zaměstnání a zdá se, že 

pokud by učitelé dostali lepší podmínky pro vykonávání svého povolání, mohli 

by naplňovat své potřeby na všech úrovních Maslowova modelu i přes zátěž 

výchovně vzdělávacího procesu.

Smyslem je tedy ptát se po příčinách (které způsobují nenaplňování 

potřeb) a možnostech, jak situaci ovlivnit pozitivním směrem ke změně ve 

prospěch pedagogů.

2.3 Oblasti nenaplňovaných potřeb

Na základě výsledků šetření lze konstatovat, že nejobtížněji se pedagogům 

naplňují vyšší potřeby -  z oblasti uznání a seberealizace. Došlo k potvrzení 

hypotézy, vypovídající o korelaci mezi platovým ohodnocením pedagogů a 

prestiží učitelské profese. S tím souvisí i určitá míra dezaktivujících vlivů, 

týkající se dalšího studia nebo osobního růstu, kdy učitelé jsou jen částečně 

motivováni k práci na sobě.69

Dalším varováním je vysoká psychofyzická zátěž učitelů a nadměrný 

stres, jenž v kombinaci s nedostatky v životosprávě mohou působit na snížení 

odolnosti pedagogů proti civilizačním nemocem.

67 Taková situace je demotivující a frustující.
68 Šolcová I., Kebza V. Lícová strana vyhoření. In Učitelé a zdraví. Brno: Pavel Křepela, 2002, 
s. 126.
69 Je otázkou, zda v profesi předškolních pedagogů nehrozí riziko nedostatku výkonových 
motivací.Toto riziko je však nebezpečné, neboť může mít za následek „poruchy emocí, které 
mohou mít značnou intenzitu a vedou k poruchám afektů a k poruchám nálad, až k tzv. neladě. 
(...) poruchy pudů (obživy, sebezáchovy, pohlavního pudu, rodičovského pudu apod.) a 
poruchy vůle (hypobulie a hyperbulie), které vedou k závažným fyziologickým a psychologickým  
změnám osobnosti." Blahutková, M. Výkonová motivace učitelů ve vztahu k duševnímu zdraví. 
In Učitelé a zdraví. Brno: Pavel Křepela, 2002, s. 62.
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Z hlediska nenaplňovaných potřeb je nejzávažnější fakt, že 51% 

pedagogů běžných MŠ myslí během své práce s dětmi na své přirozené lidské 

potřeby jen výjimečně (sporadicky, spíše náhodně), 32% občas (někdy ano, 

někdy ne) a 13% nikdy (za žádných okolností); u pedagogů MŠPZ je to 32% 

výjimečně, 36% občas a 6% nikdy.

3. Dopad naplněnosti přirozených lidských potřeb pedagogů na 

výchovně vzdělávací proces (s h r n u t í)

Pro výchovně vzdělávací proces je důležité, aby jeho podmínky 

směřovaly k naplnění základního schématu potřeb jakéhokoli systému, kde 

uspokojování potřeb přežití zajišťuje samu existenci a základní fungování 

systému, kde naplňování potřeb rozvoje vede ke zvyšování stability a akčního 

potenciálu systému a kde potřeby sebenaplnění a změny vypovídají o 

funkčnosti systému, míře přijímání nového poslání a rozvíjení nového 

potenciálu.70

Obr. č. 2: Základní schéma potřeb jakéhokoli systému

Pedagogové mají své základní lidské potřeby, avšak systém v němž pracují by 

měl fungovat, jinak nelze předpokládat, že bude možné potřeby uspokojovat.

70 Havlínová, M (Eds ). Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál 2006.
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Tak, jak jsou propojeny oblasti modelu potřeb A. Maslowa, tak jsou propojeny 

oblasti pro fungování mateřské školy -  podmínky pro výchovně vzdělávací 

proces, jeho průběh, kvalita pedagogické práce a dosažené výsledky. Je rozdíl, 

zda je mateřská škola pouze hierarchickou institucí, nebo jestli vykazuje rysy 

demokratické instituce, otevřené svému okolí.

Je jasné, že míra naplňování jakýchkoli potřeb vychází z realizačních 

možností každé školy. Ovšem je podstatné zjišťovat, zda jsou učiněny příslušné 

kroky pro cílené snižování rizik ohrožujících zdraví a jestli se případná vzniklá 

rizika řeší komplexně.

V mateřské škole je důležité:

❖ jak funguje školní společenství, zda se vedení MŠ zajímá o 

názory svých učitelů na klíčové otázky života školy a naslouchá 

jim; zda jsou pedagogičtí zaměstnanci pravidelně informováni o 

klíčových rozhodnutích a zda je škola s nimi konzultuje;

❖ zda se učitelé podílejí na procesu rozhodování a tvorbě školní 

politiky; jaká je míra zodpovědnosti kterou mají pedagogové;

❖ zda jsou v mateřské škole respektovány individuální potřeby 

jednotlivce;

❖ zda je MŠ pro pedagogy i děti místem, kde cítí zájem a vstřícnost;

❖ zda je atmosféra mateřské školy pozitivní a škola působí vřelým a 

přátelským dojmem;

❖ zda je prostředí a dění v MŠ pro pedagoga a děti stimulující;

❖ zda jsou kultivovány vztahy mezi učiteli, dětmi a rodiči;

❖ zda učitelé dostávají zpětnou vazbu;

❖ zda využívá škola vzdělávací nabídky jiných institucí, zda mají 

učitelé příležitost účastnit se celoživotního vzdělávání, dbá-li 

vedení školy na profesní rozvoj pedagogů.

Pokud budou mateřské školy umožňovat svým učitelům, aby v souladu se 

zdravím a svojí profesionalitou vedli výchovně vzdělávací proces dle vlastních
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možností, budou mít optimální podmínky nejen pro zvyšování svých profesních 

kvalit, ale také hlavně pro výchovu a vzdělávání dětí.71

3.1 Vliv naplněnosti přirozených lidských potřeb pedagogů na předškolní 
děti

Přestože se konkrétní potřeby, jejich projevy a způsoby naplňování u dětí 

a pedagogů liší, měly by být v souladu. Jednou z kompetencí dítěte na konci 

předškolní docházky by mělo být pochopení lidské individuality, faktu, že každý 

člověk je samostatná lidská bytost, která však žije ve společenství lidí, ve 

vztazích, má své specifické potřeby a hranice, určující toleranci jednoho 

člověka ke druhému, k projevům jeho jednání (vůle) a emocí (citů). Aby ovšem 

bylo možné dětem tuto kompetenci předat, je třeba s nimi hovořit72, umožnit jim 

co největší kontakt se skutečným světem a doprovodit vazbu mezi světem a 

děním ve světě vhodnou interpretací, která bude klíčem ke vzrůstajícímu 

chápání světa dětmi.

Pokud děti ucítí skutečný zájem pedagoga, jehož přístup se neomezí na 

formální zabezpečení nejnutnějších podmínek výchovně vzdělávacího procesu, 

potom dojde k tomu, že vztah pedagog <-> dítě bude oboustranně obohacující. 

Pokud však bude učitel ve stresu, bude prožívat nepohodu a nebude schopen 

naplnit své základní lidské potřeby, dá se předpokládat, že nebude rovněž 

schopen naplňovat potřeby dětí v celé šíři, nebude s to fungovat v mateřské 

škole jako vzor, od něhož by se děti učily, které potřeby je třeba naplňovat, 

v jaké míře a proč, od něhož by přejímaly přístup k naplňování potřeb a postoje 

s tím spojené.73

71 Tímto jsme se ovšem dostali k velmi podstatnému problému -  jak mohou mateřské školy 
umožňovat pedagogům optimální podmínky, když vzdělávací politika České republiky není 
vhodně nastavena? Když ani ředitelé mateřských škol nemají ve své moci změnit evidentně 
nevyhovující stávající podmínky, které jsou důsledkem stanovených zákonů (MŠMT)? Jak 
mohou ředitelé mateřských škol vytvářet atmosféru pohody, je-li na ně vyvíjen tlak ze strany 
vnější (zřizovatel, rodiče) i vnitřní (pedagogové)?
72 Viz graf 11 v příloze č. 4.
73 Děti jsou velmi vnímavé a přejímají to, co vidí kolem sebe spíš než to, co je jim říkáno. Např 
tempo učitele, rytmus, jakým vede program, způsob, jakým hovoří o potřebách (říká-li: „Běžte 
se napít" nebo řekne-li: „Půjdeme se napít" nebo „Kdo má žízeň, půjde se napít ").
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3.2 Vliv naplněnosti přirozených lidských potřeb pedagogů na kvalitu 
učitelské profese

Na základě výsledků výzkumu lze jednoznačně konstatovat, že naplněnost 

přirozených lidských potřeb pedagogů má vliv na kvalitu učitelské profese. 

Rovněž je zásadní fakt, zda pedagogové vnímají uspokojování svých potřeb 

jako důležité74 a zda jim záleží na způsobech, jak dochází k jejich naplňování 

v zátěží výchovně vzdělávacího procesu.

Zdá se, že aby pedagog mohl naplňovat své potřeby i potřeby dětí, měl 

by mít v práci možnost přizpůsobit si denní režim v MŠ svému tempu75 a 

způsobu práce, měl by mít možnost konzultovat své plány s učitelkou/učitelem 

na třídě a ředitelkou76. Měl by vnitřně souhlasit s filosofií, ke které se mateřská 

škola hlásí.

Osobně by měl:

❖ každý den hodnotit svoji práci, zamýšlet se nad ní, protože evaluace je 

mentálně hygienickým prostředkem;

❖ definovat rizika („čeho se obávám, co se mi nedaří, proč...“);

❖ definovat hranice své i druhých ve vztahu k sobě („kam mohu zajít, kam 

dovolím zajít ostatním1');

❖ být otevřený změnám, pracovat s chybou (není měřítkem dobře 

odvedené práce, když všechny děti dělají totéž a všechny jsou „hodné");

❖ prožívat spíše než strojově vykonávat „stereotypní" práci;

❖ ptát se, co potřebuje pro svůj profesní a osobní rozvoj, pro zúročení 

svých zkušeností;

❖ mít vize a přání, chápat, že jejich uskutečnění není třeba možné hned, 

ale je uskutečnitelné, vytrvá-li ve vytčené cestě o jejíž správnosti je 

přesvědčen (smysl práce a života);

❖ dokázat se smiřovat se ztrátami.

74 Viz graf 11 v příloze č. 4 .
75 Viz graf 31 v příloze č. 4 .
76 Viz grafy 23a 27 v příloze č. 4.
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Naplňování přirozených lidských potřeb ve výchovně vzdělávacím procesu 

mateřské školy by mělo být kolektivní dovedností. Vyjadřování potřeb svědčí o 

důvěře, upřímnosti a ochotě sdílet vizi, je příležitostí, jak se mohou lidé 

v mateřské škole poznat navzájem. Vyjadřování potřeb zvyšuje bezpečnost 

školního klimatu a tím umožňuje ozdravit komunikaci mezi pedagogy, pěstuje 

odpovědnost u učitelů a dětí. Každopádně zlepšuje pracovní vztahy a podmínky 

pro společnou práci. Umožňuje lidem spokojeněji žít pospolu, nikoli vedle sebe.
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závěr

Dvacáté století s sebou přineslo změnu pohledu na dítě, 

z pedagogického hlediska se proto někdy nazývá stoletím dítěte. Díky 

poznatkům z oblasti medicíny, biologie, psychologie, sociologie a dalších oborů 

se přehodnotila celá jedna etapa lidského života -  dětství. V kontextu vzdělání 

a výchovy se začalo hovořit o specifických potřebách dětí, které bychom měli 

respektovat a jejichž naplněním bychom měli zajistit, aby se zdravě vyvíjely 

v souladu se svými fyzickými a psychickými dispozicemi.

Možná by se dalo polemizovat, zda souvisí vyspělost společnosti s mírou 

zájmu jejích členů o své potomky, o jejich výchovu a vzdělání. Nelze ovšem 

popřít, že v západních společnostech roste počet publikací, které se věnují 

problematice dítěte, dětství, rodiny, manželství, partnerství. I když je možná 

jedním z důvodů stoupající obliby těchto témat rychle mizející schopnost 

člověka udržet funkční svazky77, je zároveň jisté, že množství článků a knih 

vychází z potřeby člověka porozumět více smyslu svého konání, jednání v 

mezilidských vztazích a bytí ve společnosti a světě vůbec.

Literatura nabízí nové myšlenky, zjištění, praktická doporučení, obsahuje 

hodnocení problémů z různých perspektiv. Dává k dispozici určitá řešení, 

vysvětlení dříve nejasných skutečností nebo odpovídá na naše aktuální otázky.

I když může být klíčem k pochopení velkých neznámých, pobídkou a výzvou 

k lepšímu vnímání a chápání světa, v žádném případě nezaručuje změnu 

stávajících zaběhnutých vzorců jednání člověka. Není samotnou změnou, ani 

měnícím principem. Tím, kdo nabyté vědomosti a teoreticky popsané 

zkušenosti musí uvést v život je člověk. Jeho vůle měnit stav věcí, pokud se 

tento stav ukáže jako nedostatečný.

Kéž by proto jedenadvacáté století s sebou přineslo všeobecně 

přijímanou změnu pohledu na člověka, na rozličné podoby jeho života, a to 

zejména v souvislosti s prostředím ve kterém žije. Kéž by nebylo třeba tolika

... které byly dříve pevnější a stabilnější, protože byly do značné míry kontrolovány 
společností nebo kulturně morálními zvyklostmi...
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knih o tom, jak má člověk žít, kéž by nebylo třeba tolika slov k pochopení toho, 

jaký má člověk být, aby sám člověk více porozuměl svým potřebám, aby více 

vnímal potřeby druhých a mohl tak pobývat mezi ostatními bez obav o vlastní 

bezpečí a pohodu.

„Existují vůdci, jichž se lidé bojí, 

existují vůdci, jež lidé nenávidí, 

existují vůdci, jež lidé milují, 

ale nejlepší vůdci jsou ti, 

kteří dokončili své dílo a lidé si řekli, 

dokázali jsme to sami. “78

LaoC ' 

čínský filosof

Děkuji všem učitelkám a učitelům mateřských škol podporujících zdraví i 
všem učitelkám a učitelům běžných mateřských škol, kteří se zúčastnili 
dotazníkového šetření a umožnili, aby tato práce vznikla.

Děkuji za trpělivost jejich srdcí v pedagogické profesi.

78 Pike, G.; Selby, D. Globální výchova. Praha: Grada 1994, s. 107.
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Příloha č. 1 -  Úvodní dopis mateřským školám: Prosba o účast na 
dotazníkovém šetření (zde varianta pro běžné mateřské školy) 

Vážená paní ředitelko, 
vážená paní učitelko, 
vážený pane učiteli,

obracím se na Vás s prosbou o účast na dotazníkovém šetření, jehož cílem je 

zjistit, do jaké míry máte Vy sami možnost naplňovat v mateřské škole své základní 

lidské potřeby.

Jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia Učitelství pro mateřské 

školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a za téma své závěrečné práce jsem 

si vybrala téma „Potřeby učitelek a učitelů mateřských škol“, protože mi záleží na tom, 

aby byla věnována větší pozornost pedagogům a jejich práci.

Dotazník je zcela anonymní, nikde nemusíte uvádět své jméno (pouze e-mail 

pro možnost zodpovězení Vašich dotazů a připomínek a zaslání výsledků šetření). 

Formulář je elektronický, otevře se Vám na odkazu http ://potreby-ucite lek.w z.cz a po 

vyplnění a odeslání k němu nebude mít již nikdo (kromě mně) přístup.

Opravdu mne zajímají právě Vaše názory a zkušenosti, proto, prosím, 

odpovídejte bez jakýchkoli obav. Čím více vás v mateřské škole odpoví, tím 

objektivnější výsledky se mi podaří získat. Proto Vám předem děkuji za Vaši ochotu a 

věřím, že čas strávený při vyplňování bude přínosný i pro Vás.

Lucie Marešová 

((kontaktní informace: tel. a e-mailová adresa))

Technické informace k vyplňování dotazníku:

Dotazník má ve většině otázek uzavřené odpovědi, označuje se vždy jedna 

z možností. Na výběr bývá nejčastěji škála:

Nikdy -  výrok neplatí za žádných okolností;

Výjimečně -  výrok platí sporadicky, spíše náhodně;

Občas -  výrok někdy platí, někdy ne;

Často -  výrok platí skoro vždy, ve většině případů, ale ne pokaždé;

Pravidelně -  výrok platí vždy, je samozřejmostí, pravidlem.

http://potreby-ucitelek.wz.cz


Příloha č. 2 -  Dotazník pro pedagogy běžných mateřských škol (distribuovaný 
na adresy dle náhodného výběru)



Potřeby pedagogů mateřských školek - dotazník Stránka č. 1 z 8

E Povinné ručení rychle a výhodně
! • =  Základní sazba zahrnuje pomoc nejen při nehodě, ale i při poruše 
f S  vozu. Cenu si jednoduše spočíte jte , kom pletní vyřízení online.

Zde prosím zadejte V á š  email: jvas@email.cz

v

Znám alternativní program Škola podporu jící /draví.

ano ne

0 0

Užívám některý z jeho prvků při práci v mateřské škole.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

0 0 0 0 0

1 Pracovní doba v mateřské škole mi nejvíce vyhovuje od hodin do hodin.

V této době mohu pracovat:

1 x týdně 2 x týdně 3 x týdně 4 x týdně 5 x týdně nikdy

O O O O O O

2 Pracovní doba v mateřské škole mi nejméně vyhovuje od hodin do hodin

V této době musím pracovat:

1 x týdně 2 x týdně 3 x týdně 4 x týdně 5 x týdně nikdy

0 O O 0 O O

3 Když mám během dopoledne v MŠ hlad, mohu se najíst..7 — — —

pravidelně často

------ , ...

občas výjimečně nikdy

O O O O O

Této možnosti využívám.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

http://potreby-ucitelek.wz.cz/ 30.4.2007

mailto:jvas@email.cz
http://potreby-ucitelek.wz.cz/


Potřeby pedagogů mateřských školek - dotazník Stránka č . 2 z 8

4 Na toaletu si v MŠ mohu zajít tehdy, když potřebuji.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O 0

Nechávám přitom děti o samotě.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

Volám nepedagogický dozor (správní zaměstnance -  kuc íařku, uklízečku, školnici atd.).

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

v

5 Během dopoledne v MS vypiji:

teplých nápojů

1 hrneček 2 hrnečky 3 hrnečky 4 a více žádný

O O O O 0

studených nápojů

1 sklenici 2 sklenice 3 sklenice 4 a více žádnou

O O O O O

V případě, že piji teplé nápoje, nejčastěji piji:

kávu černý nebo zelený čaj ovocný nebo bylinný čaj mléko kakao, kapučíno, čokoládu

O O O O O

V případě, že piji studené nápc>je, nejčastčji piji:

neochucenou, neslazenou a 
nesycenou vodu

O

ochucenou perlivou vodu
O

vodou ředěný sirup

O

džus

O

6 Během pracovního týdne snídám.

1 X 2 x 3 x 4 x 5 x nesnídám

O O O O O O

7 Itrhem nm covního tvdne obědvám neiěastěii :

http://potreby-ucitelek.wz.cz/ 30.4.2007

http://potreby-ucitelek.wz.cz/


Potřeby pedagogů mateřských školek - dotazník Stránka č. 3 z 8

1 X 2 x 3 x 4 x 5 x neobědvám

o O O O O O

v mateřské škole obědvám:

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x neobědvám

O O O O O O

v případě, že obědvám v MŠ, jím v klidu, stranou od dětí:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

8 Když jsem nemocná/nemocný, léčím se a nemusím do mateřské školy.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

9 Musím jít do práce i přes nachlazení (jako je rýma, mírná chřipka)

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

'inanční situace mi nedovolí stonat.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

10 Pokud se mi stane, že se mi náhle během dopoledne u dětí udělá zle, mohu odejít domů.

pravidelně

O

často

O

občas

O

výjimečně

O

nikdy

O

Nemohu odejít domů, situaci řeším pomocí prášků atd.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

11 Během práce s dětmi myslím na své přirozené lidské potřeby (zda nemám žízeň, hlad, 
ak se cítím psychicky atd.)

pravidelně často občas výjimečně nikdy

n i

http://potreby-ueitelek.wz.cz/ 30.4.2007
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Potřeby pedagogů mateřských školek - dotazník Stránka č. 4 z 8

Upřednostňuji potřeby dětí před svými potřebami.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

Dávám dětem najevo své pocity a potřeby (když se necítím dobře, něco mne trápí...).

pravidelně

O

často

O

občas

0

výjimečně

O

nikdy

O

12 Znám některý z modelů přirozen;vch lidských potřeb.

ano

O

ne

( -

nemohu si vzpomenout

O

mám pocit, že k práci nepotřebuji znát, k potřebám 
dětí jsem dostatečně vnímavá

O

pokud ano, který:

b'dím se jím při každodenní práci s dětmi:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

13 Když odcházím z mateřské školy, cítím se:

'yzicky vyčerpaně:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O 0

ilasově vyčerpaně:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O 0 O O

psychicky vyčerpaně:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

n ln n /n ln v  ť»nprm<=»*

http://potreby-ucitelek.wz.cz/ 30.4.2007
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Potřeby pedagogů mateřských školek - dotazník Stránka č. 5 z 8

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O 0 O 0 O

uspokojeně, naplněně -  mám radost z odvedené práce:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

14 Jak často si (po letech praxe) uvědomím, že mne baví práce s dětmi
v mateřské škole?

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O 0

15 Cítím, že mohu při práci s dětmi uskutečnit nápady a plány, které mám.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O o

16 V pedagogickém kolektivu jsem oblíbená/oblíbený.

u většiny ano u většiny ne nevím

O O O

17 Mám ráda své kolegyně/ko egy-
většinu ano

O

většinu ne

O

nevím

O

S většinou z nich s Dolupracuji.

pravidelně

O

často

0

občas

O

výjimečně

O

nikdy

O

18 Mám pocit, že v mateřské škole tvoříme tým, ve kterém se cítím bezpečně.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

http://potreby-ucitelek.wz.cz/ 30.4.2007
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19 Když přijdu s novým nápadem nebo návrhem, ostatní v kolektivu si ho váží.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

20 Mám pocit, že e třeba změnit přístup k práci s dětmi.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

21 Změny podmínek a pravidel v mateřské škole mi jsou oznamovány, aniž bych se k nim 
mohla vyjádřit. __________________________________ _________________ _________________

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

v

22 O změnách v MS jednáme v kole ítivu.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

23 Mám denně dostatek prostoru a ěasu pohovořit s učitelkou/učitelem, se kterou/kterým  
sem na třídě (bez ohledu na to, zda spolu sloužíme, ěi nikoli).__________ ________________

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

24 Mohu v kolektivu bez obav projevit nesouhlas, svěřit se se svým (i osobním) problémem.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

25 Když se necítím dobře, ostatní mi pomohou s prací.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

26 Mé práce si ostatní v kolektivu váží.

myslím si, že ano myslím si, že ne nemohu posoudit

O O O

http://potreby-ucitelek.wz.cz/ 30.4.2007
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27 Mohu samostal ně rozhodovat o své práci s dětmi.

pravidelně

O

často

O

občas

O

výjimečně

O

nikdy

O

28 Cítím se v mateřské škole svobot ně.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

29 Mám pocit, že e má práce neustále kontrolována (učitelkami, ředitel tou, rodiči).

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

30 Prostředí mateřské školy (budova, vybavení, nábytek, hračky, pomůcky) na mne působí 
dobrým dojmem.___________ ____________________________ ____________________________

ano částečně ne

O O O

31 Režim v mateřské škole mi vyhovuje a přináší mi pocit pohody.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

32 Mám pocit, že jsem za svoji práci adekvátně finančně ohodnocena.

ano ne nevím

O O O

33 Výše mého platu mne motivuje k dalšímu vzdělávání.

ano ne nevím

O O O

34 Myslím si, že výše mého platu je úměrná počtu let mé praxe.

I ano I ne I neviní
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O o o

35 Abych mohla být finančně nezávislá a považovala svoji finanční situaci za uspokojivou,

1000 Kč 3000 Kč 5000 Kč 7000 Kč 9000 Kč a více

O O O O O

v

36 Průměrná hrubá měsíční mzda se v České republice pohybuje okolo 20 000 Kc.

O kolik tisíc korun bych v průměru potřeboval(a) zvýšit plat, abych jí dosáhl(a)?

1000 Kč 2000 -  3000 4000 -  5000 6000 -  7000 8000 -  9000 10000 a více

O
Kč Kč Kč Kč

O
O O O O

Máte-li jakoukoli poznámku, kterou byste chtěli doplnit, 
napište ji prosím sem...

odes la t vyp lněný fo rm u lá ř j
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Příloha č. 3 -  Dotazník pro pedagogy mateřských škol v programu Škola 
podporující zdraví (distribuovaný na adresy aktuálního seznamu MŠPZ, Státní 
zdravotní ústav, program ŠPZ, Praha)



Potřeby pedagogů mateřských školek - dotazník Stránka č. 1 z 8

E Povinné ručení snadno
Online výpočet ceny pro Váš vůz, kom pletní vyřízení přes in te rne t. 
w w w .A llianzD irect.czM ■

Zde prosím zadejte Váš email: jvas@email.cz

v
Program Škola podporující zdraví znám od roku

V MŠPZ pracuji let.

3ři práci MŠ se řídím principy a zásadami programu ŠPZ:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

1 Pracovní doba v mateřské škole mi nejvíce vyhovuje od hodin do hodin.

V této době mohu pracovat:

1 x týdně 2 x týdně 3 x týdně 4 x týdně 5 x týdně nikdy

O O O O O

2 Pracovní doba v mateřské škole mi nejméně vyhovuje od hodin do hodin

V této době musím pracovat:

1 x týdně 2 x týdně 3 x týdně 4 x týdně 5 x týdně nikdy

O O O O O O

v

3 Když mám během dopoledne v MS hlad, mohu se najíst.WV..V

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

Této možnosti využívám.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

4 Na toaletu si v MŠ mohu zajít tehdy, když potřebuji.
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pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

Nechávám přitom děti o samotě.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

Volám nepcdagogický dozor (správní zaměstnance -  kuc íařku, uklízečku, školnici atd.).

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

5 Během dopoledne v MŠ vypiji:

teplých nápojů

1 hrneček 2 hrnečky 3 hrnečky 4 a více žádný

O O O O O

studených nápojů

1 sklenici 2 sklenice 3 sklenice 4 a více žádnou

O O O O O

V případě, že piji teplé nápoje, nejčastěji piji:

kávu černý nebo zelený čaj ovocný nebo bylinný čaj mléko kakao, kapučíno, čokoládu

O O O O O

V případě, že piji studené nápoje, nejčastěji piji:

neochucenou, neslazenou a ochucenou perlivou vodu vodou ředěný sirup džus
nesycenou vodu

O O
O

6 Během pracovního týdne snídám.

1 X 2 x 3 x 4 x 5 x nesnídám

O O O O O O

7 Během pracovního týdne obědvám n ejčastěji:r_---------- ------- r ----------------- n ----------  ^ ------------------r ------------------1— 7 7 7 -------- 1
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1 X Z X i X 4 X 5 X neobedvam

0 O 0 O 0 O

v mateřské škole obědvám:

1 X 2 x 3 x 4 x 5 x neobědvám

O O O O O O

v případě, že obědvám v MŠ, jím v klidu, stranou od dětí:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

i Když jsem nemocná/nemocný, léčím sc a nemusím do mateřské školy.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

9 Musím jít do práce i přes nachlazení (jako je rýma, mírná chřipka).

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O

•'inanční situace mi nedovolí stonat.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

10 Pokud sc mi stane, že sc mi náhle během dopoledne u dětí udělá zle, mohu odejít domů. 
V mateřské škole mi vy jdou vstříc.)__________________________________ _________________

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

Memohu odejít domů, situaci řeším pomocí prášků atd.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

11 Během práce s dětmi myslím na své přirozené lidské potřeby (zda nemám žízeň, hlad,
ak se cítím psychicky atd.)

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O
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Upřednostňuji potřeby dětí před svými potřebami.

pravidelně

O

často

O

občas

O

výjimečně

O

nikdy

O

Dávám dětem najevo své pocity a potřeby (když se necítím dobře, něco mne trápí...).

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

12 Znám některý z modelů přirozených lidských potřeb.

ano ne nemohu si vzpomenout mám pocit, že k práci nepotřebuji znát, k potřebám

O O
dětí jsem  dostatečně vnímavá

O

pokud ano, který:

^ídím se jím při každodenní práci s dětmi:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

13 Když odcházím z mateřské školy, cítím se:

yzicky vyčerpaně:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O

ílasově vyčerpaně:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

psychicky vyčerpaně:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

i--------------------- r
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pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

uspokojeně, naplněně -  mám radost z odvedené práce:

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

14 Jak často si (po letech praxe) uvědomím, že mne baví práce s dětmi
v mateřské škole?

pravidelně

O

často

O

občas

O

výjimečně

O

nikdy

O

15 Cítím, že mohu při práci s dětmi uskutečnit nápady a plány, které mám.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

16 V pedagogickém kolektivu jsem oblíbená/oblíbený.

u většiny ano u většiny ne nevím

O O O

17 Mám ráda své kolegyně/ko egy.
většinu ano většinu ne nevím

O O O

S většinou z nich s x>lupracuj i.

pravidelně

O

často

O

občas

O

výjimečně

O

nikdy

O

18 Mám pocit, že v mateřské škole tvoříme tým, ve kterém se cítím bezpečně.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

19 Když přijdu s novým nápadem nebo návrhem, ostatní v kolektivu si ho váží.
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pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

20 Mám pocit, ž e . e třeba změnit přístup k práci s dětmi.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

21 Změny podmínek a pravidel v mateřské škole mi jsou oznamovány, aniž bych se k nim 
mohla vyjádřit. __________________________________ _________________ _________________

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

22 O změnách v MŠ jednáme v kole ttivu.

pravidelně

O

často

O

občas

O

výjimečně

O

nikdy

O

23 Mám denně dostatek prostoru a času pohovořit s uěitelkou/učitelem, 
sem na třídě (bez ohledu na to, zda spolu sloužíme, či nikoli).

sc kterou/kterým

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

24 Mohu v kolektivu bez obav projevit nesouhlas, svěřit se se svým (i osobním) problémem.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

25 Když se necítím dobře, ostatní mi pomohou s prací.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

26 Mé práce si ostatní v kolektivu váží.

myslím si, že ano myslím si, že ne nemohu posoudit

O O O
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27 Mohu samostal ně rozhodovat o své práci s dětmi.

pravidelně

O

ěasto

O

občas

O

výjimečně

O

nikdy

O

28 Cítím se v mateřské škole svobodně.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

29 Mám pocit, že e má práce neustále kontrolována (učitelkami, ředitel tou, rodiči).

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

30 Prostředí mateřské školy (budova, vybavení, nábytek, hračky, pomůcky) na mne působí 
dobrým dojmem.___________ ____________________________ ____________________________

ano částečně ne

O O O

31 Režim v mateřské škole mi vyhovuje a přináší mi pocit pohody.

pravidelně často občas výjimečně nikdy

O O O O O

32 Mám pocit, že jsem za svoji práci adekvátně finančně ohodnocena.

ano ne nevím

O O O

33 Výše mého platu mne motivuje k dalšímu vzdělávání.

ano ne nevím

O O O

34 Myslím si, že výše mého platu je úměrná počtu let mé praxe.

ano ne nevím
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O o o

35 Abych mohla být finančně nezávislá a považovala svoji finanční situaci za uspokojivou,
potřebovala bych trvale zvýšit plat o:

1000 Kč 3000 Kč 5000 Kč 7000 Kč 9000 Kč a více

O O O O O

v

36 Průměrná hrubá měsíční mzda se v České republice pohybuje okolo 20 000 Kč.

1000 Kč 2000 -  3000 4000 -  5000 6000 -  7000 8000 -  9000 10000 a více

O
Kč Kč Kč Kč

o
O O O O

Máte-li jakoukoli poznámku, kterou byste chtěli doplnit, 
napište ji prosim s e m . ..

| odes la t vyp lněný fo rm u lá ř ]
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Příloha č . 4 -  Soubor graficky vyhodnocených procentuálních výsledků 
odpovědí obou skupin respondentů

3 Když mám během dopoledne v MŠ hlad, mohu se najíst.

□  běžné MŠ
□ MŠPZ

Této možnosti využívám.

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

0,00%

□  běžné MŠ 1,59% 14,29% 36,51% 12,70% 34,92%

□  MŠPZ 1,96% 5,88% 17,65% 36,27% 38,24%

občas často pravidelněvýjimečně



4 Na toaletu si v MŠ mohu zajít tehdy, když potřebuji.

□  běžné MS
□  MŠPZ

U,UU /o“
nikdy výjimečně občas často pravidelně

□ běžné MŠ 1,59% 19,05% 28,57% 20,63% 30,16%

□ MŠPZ 0,00% 7,84% 20,59% 28,43% 43,14%

Volám nepedagogický dozor 
(správní zaměstnance -  kuchařku, uklízečku, školnici atd.).

U,UU7o-
nikdy výjimečně občas často pravidelně

□  běžné MŠ 1,59% 19,05% 20,63% 22,22% 36,51%

□  MŠPZ 8,82% 18,63% 18,63% 31,37% 22,55%



50,00%t 

45,00% 

40,00% 

35,00%-KÍ 

30,00%-fj 
25,00%

20,00%- A
15,00%- A

10,00%- A
5,00%-Kl

5 Během dopoledne v MŠ vypiji: teplých nápojů 

ZZA

U,UU /o“
žádný 1 hrnečky 2 hrnečky 3 hrnečky 4 a více

□  běžné MŠ 1,59% 49,21% 36,51% 12,70% 0,00%

□  MŠPZ 2,94% 22,55% 41,18% 23,53% 9,80%

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

V případě, že piji teplé nápoje, nejčastěji piji:



5 Během dopoledne v MŠ vypiji: studených nápojů

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

V případě, že piji studené nápoje, nejčastěji piji:

80,00%-,
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

10 ,00%

0 ,00%

□  běžné MŠ

□  MŠPZ

. / !

□  běžné MS

□  MŠPZ

čistou vodu

74,60%
70,30%

ochucenou 
perlivou vodu

15,87%
14,85%

vodou ředěný 
sirup

6,35%
9,90%

džus

3,17%
4,95%



6 Během pracovního týdne snídám.

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0 ,00%

□ běžné MŠ
□ MŠPZ

.A
:

1

1 krát 

42,86% 

23,53%

f f p f ř P
2 krát 

4,76% 

5,88%

3 krát

6,35%
5,88%

4 krát

3,17%
2,94%

5 krát 

42,86% 

61,76%

7 Během pracovního týdne obědvám nejčastěji:

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

10,00%

0 ,00%

□  běžné MŠ
□ MŠPZ

1 krát 

7,94% 

2,94%

2 krát 

3,17% 

0,98%

/ z

3 krát 

9,52% 

4,90%

4 krát

3,17%
5,88%

5 krát 

76,19% 
85,29%

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

□  běžné MŠ
□  MŠPZ



V mateřské škole obědvám:

80,00%-

70,00%-

60,00%-

50,00%-

40,00%-

30,00%-

20,00%-

10,00%-

r \

_

_

T

i
/ T ~

/ p

/ r ~

/

/  .............

I f n  d m  f H  ř T t tm
U,UU /o*

1 krát 2 krát 3 krát 4 krát 5 krát

□  běžné MŠ 6,35% 3,17% 7,94% 6,35% 76,19%

□ MŠPZ 5,88% 1,96% 4,90% 8,82% 78,43%

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

V případě, že obědvám v MŠ, jim v klidu, stranou od dětí.

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

0,00%-
nikdy výjimečně občas často pravidelné

□  běžné MŠ 76,19% 17,46% 1,59% 1,59% 3,17%

□ MŠPZ 54,90% 10,78% 14,71% 8,82% 10,78%



40,00% t  ^ 7

35,00%

30,00%- A  

25,00%-K 

20,00%

8 Když jsem nemocná/nemocný, léčím se a nemusím do mateřské školy.

15,00%

10,00%

5,00%

%-/

%. A
0,UU /o-

nikdy výjimečně občas často pravidelně

□  běžné MŠ 9,52% 39,68% 31,75% 12,70% 6,35%

□  MŠPZ 7,84% 20,59% 28,43% 18,63% 24,51%



9 Musím jít do práce i přes nachlazení (jako je rýma, mírná chřipka).

U,UU /o•
nikdy výjimečně občas často pravidelně

□  běžné MŠ 3,17% 15,87% 25,40% 20,63% 34,92%

□ MŠPZ 7,84% 20,59% 28,43% 33,33% 9,80%

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

T

Finanční situace mi nedovolí stonat.

□  běžné MŠ
□  MŠPZ



10 Pokud se mi stane, že se mi náhle během dopoledne u dětí udělá zle, 
mohu odejít domů. (V mateřské škole mi vyjdou vstříc.)

0,00% H £ = ď a r_.
nikdy výjimečně

□  běžné
□  MŠPZ

občas často pravidelně

□  běžné MŠ

□  MŠPZ

MS

1,59%

0,00%

23,81%

12,75%

19,05%

18,63%

31,75%

21,57%

23,81%

47,06%

Nemohu odejít domů, situaci řeším pomoci prášků atd.

45,00%-,

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

□  běžné MŠ
□  MŠPZ



11 Během práce s dětmi myslím na své přirozené lidské potřeby.

60,00%-i 

50,00%-/ j □  běžné MŠ
□  MŠPZ

U,UU /o "
nikdy výjimečně občas často pravidelně

□  běžné MŠ 12,70% 50,79% 31,75% 3,17% 1,59%

□  MŠPZ 5,94% 31,68% 35,64% 17,82% 8,91%

Upřednostňuji potřeby dětí před svými potřebami.

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20 ,00%

10,00%

0 ,00%

□  béžné MŠ

□  MŠPZ

i

A

nikdy

3,17%

2,94%

výjimečně

6,35%

2,94%

občas

0 ,00%

5,88%

často

33,33%

46,08%

I 7

I

T

I^  . . - [ " 3 ...

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

pravidelně

57,14%

42,16%



Dávám dětem najevo své pocity a potřeby 
(když se nečitím dobře, něco mne trápí...).

70,00%n

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%-K  

20 ,00% 

10,00%

z ;
□  běžné MS

□  MŠPZ

E ěU,UU /o-
nikdy výjimečně občas často pravidelně

□  běžné MŠ 15,87% 60,32% 19,05% 1,59% 3,17%

□  MŠPZ 16,67% 33,33% 25,49% 18,63% 5,88%

12 Znám některý z modelů přirozených lidských potřeb.

100 ,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20 ,00%

0 ,00%

i

□  běžné MŠ

□  MŠPZ

JĚĚL

ano

Z IT l

49,21%

87,25%

ne

4,76%

0 ,00%

nemohu si 
vzpomenout

9,52%
5,88%

□  běžné MŠ

□  MŠPZ

nepotřebuji
znát

36,51%
6,86%



Skutečná znalost modelů potřeb dle uvedených příkladů.

□  běžné MŠ

□  MŠPZ

□  běžné MŠ

□  MŠPZ

nezná model 
potřeb

4,76%
0,00%

nemuze si 
vzpomenout

9,52%
5,88%

ZZ71

nepotřebuje
znát

36,51%
6,86%

Řídím se jím pří každodenní práci s dětmi.

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

A

□  běžné MŠ

□  MŠPZ

V

% 7 t - é ř * i
nikdy

9,84%
0,98%

vyjimecne

1,64%
1,96%

občas

21,31%
9,80%

31,15%
43,14%



13 Když odcházím z mateřské školy, cítím se fyzicky vyčerpaně.

13 Když odcházím z mateřské školy, cítím se hlasově vyčerpaně.

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0 ,00%

□  běžné MŠ

□  MŠPZ

. /

nikdy

3,17%

6 ,86%

výjimečně

25,40%

25,49%

občas

36,51%

45,10%

/

A

I

-
i

1
1  ‘

f f b
I _ 1  ^

□  běžné MŠ

□ MŠPZ

často

28,57%

19,61%

pravidelně

6,35%

2,94%

13 Když odcházím z mateřské školy, cítím se psychicky vyčerpaně.

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20 ,00%

10,00%

0 ,00%

□  běžně MŠ

□  MŠPZ

nikdy

0,00%

2,94%

výjimečné

12,70%

12,75%

občas

33,33%

52,94%

I f
/ - □

1

^ 9  .  1 1 . M ě s
často

44,44%

26,47%

pravidelně

9,52%

4,90%



13 Když odcházím z mateřské školy, cítím se plná/plný energie.

13 Když odcházím z mateřské školy, cítím se uspokojeně, naplněně -  mám 
radost z odvedené práce.

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

10,00%

V

□ běžné MŠ 
OMŠPZ

U,UU7o-
nikdy výjimečně občas často pravidelně

□  běžné MŠ 0,00% 0,00% 26,98% 73,02% 0,00%

□  MŠPZ 0,00% 0,00% 17,65% 76,47% 5,88%

/



14 Jak často si uvědomím, že mne práce s dětmi v mateřské škole baví?

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

- '■

y -

y \
y

z.

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

U,UU /o"
nikdy výjimečné občas často pravidelně

□  běžné MŠ 0,00% 1,59% 20,63% 63,49% 14,29%

□  MŠPZ 0,00% 0,98% 15,69% 69,61% 13,73%

15 Cítím, že mohu při práci s dětmi uskutečnit nápady a plány, které mám.

80,00% i 
70,00%- 
60,00%- 
50,00%- 
40,00%- 
30,00%- 
20,00%- 
10,00%-

- iI >----71
/

/ 3 běžné MŠ 
a MŠPZ

.̂......... .v -r-...-.-..........r T ...

/

mKmmmSBmmmm 71
/

A
y -U,UU /o-

nikdy výjimečné občas často pravidelně

□ běžné MŠ 0,00% 0,00% 26,96% 73,02% 0,00%

□ MŠPZ 0,00% 0,98% 6,86% 57,84% 34,31%



16 V pedagogickém kolektivu jsem oblíbená/oblíbený.

70,00%

17 Mám ráda své kolegyně/kolegy.

100 ,00%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20 ,00%

y

0,00%-
většinu ano většinu ne nevím

□  běžné MŠ 98,41% 1,59% 0,00%

□  MŠPZ 100,00% 0,00% 0,00%

□  běžné MŠ 

OMŠPZ



18 Mám pocit, že v mateřské škole tvoříme tým, ve kterém se cítím
bezpečně.

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0 ,00%
nikdy

□  béžné MŠ 3,17%

■  MŠPZ 0 ,00%

výjimečně

3,17%
0,98%

občas

7,94%
7,84%

často

49,21%
50,00%

/~

/fá

/ " Y  á
f-č h y  _ P I

O běžné MŠ 

□  MŠPZ

pravidelně

36,51%
41,18%

19 Když přijdu s novým nápadem nebo návrhem, ostatní v kolektivu si ho 
_______________________ váži.______________________________ _



20 Mám pocit, že je třeba změnit přístup k práci s dětmi.

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0 ,00%
nikdy

□  běžné MŠ 1,59%

□  MSPZ 4,90%

I

1

y —

M

[
z . ....

d L 7 ' 9  /

vyjimecne

31,75%

38,24%

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

občas

4,44%

45,10%

často

20,63%

10,78%

pravidelně

1,59%

0,98%

21 Změny pocfcrinek a pravidel v  mateřské škole mi jsou o znamovány, aniž 
bych se k nim mohla vyjádřit

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

□ běžné MS 

■ MŠPZ

ír<

ír

nikdy

28,57%

41,18%

□ běžné MS

□ MŠPZ

Z U J W T P i

výjimečně

46,03%

34,18%

občas

1,59%

10,78%

často

11 ,11%

4,90%

7
pravidelně

12,70%

8,82%



22 O změnách v  MŠ jednáme v  kolektivu

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

,

□ běžné MS

■ MSPZ

nikdy výjimečně občas

4,76%,

0,00%>

I ^ Í P

3,17%,

0,00%,

7,94%

4,90%

□ běžné MS 

■ MŠPZ

23,81%,

23,53%,

23 Mám denně dostatek prostoru a času pohovořit s učitelkou/učitelem, se 
kterou jsem na třídě (bez ohledu na to, zda spolu sloužíme, či nikoli).

□  běžné MŠ 

■  MŠPZ

vyjimecne občas

□  běžné MŠ 1,59% 14,29% 33,33% 28,57% 22 ,22%

29,41%□  MŠPZ 0,98% 10,78% 26,47% 32,35%



24 Mohu v kolektivu bez obav projevit nesouhlas, svěřit se se svým 
(i osobním) problémem.

□  běžné MŠ 4,76% 4,76% 14,29% 53,97% 22 ,22%

□  MŠPZ 0 ,00% 3,92% 18,63% 47,06% 30,39%

0 ,00%

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

nikdy výjimečně občas často pravidelně

25 Když se necítím dobře, ostatní mi pomohou s prací, 
(i osobním) problémem.

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%-

20,00%

10,00%

0,00%

'o-/

□  běžné MS

□ MŠPZ

/

I H i

1

nikdy výjimečně občas

1,59%

1,96%

7,94%

3,92%

25,40%

15,69%

□ běžné MS

□ MŠPZ

46,03%

53,92%



26 Mé práce si ostatní v kolektivu váží.

z

□  běžné MŠ
□ MŠPZ

0,00%-
myslím si, že ano myslím si, že ne nemohu posoudit

□  běžné MŠ 77,78% 1,59% 20,63%

□  MŠPZ 76,19% 0,00% 23,81%

27 Mohu samostatně rozhodovat o své práci s dětmi.

70,00%- 

60,00%-K 

50,00%- 

40,00%- 

30,00%- 

20,00%- 

10,00%-

./ i

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

U,UU /o"
nikdy výjimečně občas často pravidelně

□  běžné MŠ 0,00% 4,76% 3,17% 25,40% 66,67%

□  MŠPZ 0,00% 0,00% 1,96% 30,39% 67,65%



28 Citim se v mateřské škole svobodně.

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

15,00%
10,00%

5,00%
0,00%

□  běžné MŠ

□  MŠPZ

nikdy

ZÍTI

3,17%

0,98%

výjimecne

3,17%

2,94%

občas

14,29%

3,92%

často

39,68%

46,08%

□  běžné MŠ 

O MŠPZ

pravidelně

39,68%

46,08%



29 Mám pocit, že je má práce neustále kontrolována 
(učitelkami, ředitelkou, rodiči).

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

30 Prostřed mateřské škdy (budova, vybavení, nábytek, hračky, pomůcky) na 
mne působí dobrým dojmem

□ běžné MS

□ MŠPZ



31 Režim v mateřské škole mi vyhovuje a přináší mi pocit pohody.

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

32 Mám pocit, že jsem za svoji práci adekvátně finančně ohodnocena.

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%



33 Výše mého platu mne motivuje k dalšímu vzděláváni.

34 Myslím si, že výše mého platu je úměrná počtu let mé praxe.

80,00%-,

70,00%

60,00%
□  běžné MS
□  MŠPZ



35 Abych mohla být finančně nezávislá a považovala svoji finanční situaci 
za uspokojivou, potřebovala bych trvale zvýšit plat o:

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

15,00%
10,00%
5,00%
0 ,00%

L

. /

□  běžné MS

□  MŠPZ

1 000 Kč

3,17%

2,97%

3 000 Kč

23,81%

27,72%

□  běžné MŠ
□  MŠPZ

ZZ

5 000 Kč

42,86%

39,60%

7 000 Kč

14,29%

18,81%

9000 Kč a 
více

15,87%

10,89%

36 Průměrná hrubá měsíční mzda se v České Republice pohybuje okolo 
20 000 Kč. O kolik tisíc korun bych v průměru potřeboval(a) zvýšit plat, abych jí

dosáhla?

35,00%-| 

30,00%- A 

25,00%-/T 

20,00%-  

15,00%- \ 

10,00%-f 
5,00%

ém
□  běžné MŠ

□  MŠPZ

U,UU /o-
1 000 Kč

2000 - 
3000 Kč

4000 - 
5000 Kč

5000 - 
6000 Kč

7000 - 
8000 Kč

10 000 a 
více

□  běžné MŠ 31,03% 31,03% 29,31% 5,17% 3,45% 4,80%

□  MŠPZ 23,96% 20,83% 28,13% 18,75% 8,33% 4,80%

1



Příloha č. 5 -  Tabulka platů zaměstnanců ve školství
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P řílo h a  č. 1 k n a říz en í vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené
v § 5 odst. 1 

(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň

Počet let 
započitatelné 

praxe

Platová třída

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 do 1 roku 5460 5 910 6 420 6 920 7 530 8 190 8 840 9 600 10 410 11 320 12 280 13 290 14 450 15 660 16 970 18 540

2 do 2 let 5 670 6 140 6 670 7 180 7 820 8 500 9 180 9 970 10 810 11 750 12 750 13 790 15 000 16 250 17 610 19 240

3 do 4 let 5 890 6 380 6 930 7 450 8 120 8 820 9 530 10 350 11 220 12 200 13 230 14 310 15 570 16 870 18 280 19 970

4 do 6 let 6 120 6 620 7 200 7 730 8 430 9 160 9 890 10 740 11 650 12 660 13 730 14 850 16 160 17 510 18 970 20 720

5 do 9 let 6 350 6 870 7 480 8 030 8 750 9 510 10 270 11 150 12 090 13 140 14 250 15 410 16 770 18 170 19 690 21 500

6 do 12 let 6 590 7 130 7 770 8 340 9 080 9 870 10 660 11 570 12 550 13 640 14 790 15 990 17 400 18 860 20 430 22 310

7 do 15 let 6 840 7 400 8 070 8 660 9 430 10 250 11070 12 010 13 030 14 160 15 350 16 600 18 060 19 570 21 200 23 150

8 do 19 let 7 100 7 680 8 380 8 990 9 790 10 640 11490 12 470 13 520 14 700 15 930 17 230 18 740 20 310 22 000 24 020

9 do 23 let 7 370 7 970 8 700 9 330 10 160 11 040 11 930 12 940 14 030 15 260 16 530 17 880 19 450 21 080 22 830 24 930

10 do 27 let 7 650 8 270 9 030 9 690 10 550 11 460 12 380 13 430 14 560 15 840 17 160 18 560 20190 21880 23 690 25 870

II do 32 let 7 940 8 590 9 370 10 060 10 950 11 900 12 850 13 940 15110 16 440 17 810 19 260 20 950 22 710 24 580 26 850

12 nad 32 let 8 240 8 920 9 730 10 440 11 370 12 350 13 340 14 470 15 680 17 060 18 480 19 990 21 740 23 570 25 510 27 860


