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ABSTAKT 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jak probíhá plánování pedagogických pracovníků 

v mateřských školách. V teoretické části jsou na základě studia odborné literatury uvedena 

základní východiska pro plánování pracovníků, využívané metody, postupy a zdroje získávání 

pracovníků, vymezeny pojmy pedagogický pracovník a mateřská škola. Empirická část je 

realizována pomocí dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. Výzkumným problémem je 

plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách. Jak toto plánování probíhá, 

zjišťuji pomocí rozdělení cíle práce na tři dílčí cíle. Ty sledují současné personální zajištění 

mateřských škol pedagogickými pracovníky, podobu plánování pedagogických pracovníků v 

mateřských školách a zdroje získávání pedagogických pracovníků mateřskými školami 

využívané. Zjišťujeme, že personální zabezpečení mateřských škol pedagogickými pracovníky 

není dostatečné a setkáváme se ne zcela ojediněle s tím, že v mateřských školách jsou 

zaměstnáni pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují požadavky odborné kvalifikace dané 

legislativou. Ve střednědobém plánovacím období dvě pětiny mateřských škol plánují potřebu 

obsazení pracovních míst učitelů a stejný počet škol plánuje potřebu obsazení pracovních míst 

asistentů pedagoga. Práce hledá nejčastější důvody plánované potřeby obsazení těchto 

pracovních míst, zjišťuje, jakým způsobem mateřské školy tuto situaci řeší a jak postupují 

v případě opačném představujícím nadbytek pedagogických pracovníků. Uvádí rovněž metody 

a zdroje, které při plánování pedagogických pracovníků mateřské školy využívají. 

Práce je určena ředitelům a vedoucím pracovníkům, kteří se plánováním pedagogických 

pracovníků v mateřských školách zabývají. 
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ABSTRACT 

The goal of this bachelor thesis is to ascertain how kindergartens approach the planning 

of teaching staff. The theoretical part deals with basic principles of staff planning and methods 

and resources used in recruitment of employees and defines the notions of "teaching staff" and 

"kindergarten". The empirical part relies on survey data and its analysis. 

We research the problem of teaching staff planning in kindergartens. The exact methods 

are ascertained by analysing the following three topics: the current state of affairs in staffing 

sufficiency, the forms of teaching staff planning in use, and the sources of teaching staff used 

by kindergartens. We have ascertained that kindergartens are insufficiently staffed and, not 

infrequently, kindergartens are staffed with teaching staff who do not possess the legally 

required qualifications. Two fifths of kindergartens have a medium-term plan covering the 

needs for teaching staff, and the same number of kindergartens have a medium-term staffing 

plan for teaching assistants. This thesis explores the most common reasons for planned staffing 

requirements and ascertains how kindergartens deal with these situations and also how they 

approach overstaffing. Additionally, we list methods and sources used in the planning of 

teaching staff by workers in kindergartens. 

The thesis is primarily aimed at headmasters and deputy headmasters of kindergartens. 
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Úvod 

Plánování pedagogických pracovníků je v současné době téma velmi aktuální napříč 

českým vzdělávacím systémem. Zejména otázkami dostatečné nabídky kvalifikovaných 

pedagogických pracovníků na trhu práce, hledání cest jak motivovat absolventy pedagogických 

škol k tomu, aby se vystudovanému oboru v praxi věnovali, se zabývá v dnešní době mnoho 

diskuzí odborné veřejnosti. Jsou to právě zaměstnanci školy, a zejména pak pedagogové, 

pomocí jejichž práce a odborného působení dosahuje škola svých strategických cílů. Jsou to 

pedagogové mateřských škol, kteří utvářejí první postoje dítěte ke vzdělávání a budují základy 

a výrazně ovlivňují jeho postoje ke vzdělávání celoživotnímu. Cílem bakalářské práce je zjistit, 

jak probíhá personální plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách. Práce je 

určena ředitelům mateřských škol a vedoucím pracovníkům, kteří se plánováním 

pedagogických pracovníků zabývají. 
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1. Plánování   

Odborná literatura uvádí, že při řízení organizace jsou realizovány manažerské funkce 

sekvenční a paralelní. 

Plánování je v pořadí první sekvenční manažerskou funkcí. Dalšími jsou organizování, 

výběr pracovníků, vedení lidí a kontrola. (Vodáček & Vodáčková, 2013, s. 68 - 69) 

„Plánování bychom mohli přirovnat ke stavbě mostu, který začíná v přítomnosti a míří 

do budoucnosti.“ (Trojan, Trojanová, Trunda, 2016, s. 19) 

Kocianová (2010) vymezuje plánování jako stanovení budoucích cílů a vymezení 

relevantních prostředků potřebných pro jejich dosažení. Plánování označuje jako důležitou 

oblast řízení sledující dosahování cílů organizace, zajištění její konkurenceschopnosti a 

prosperity. (Kocianová 2010, s. 70-71) 

V tržních podmínkách organizace zajišťují jejich uplatnění a postavení v konkurenčním 

prostředí aplikací plánování strategického.  

V českém školství plánování škol v podmínkách tržního hospodářství přibližuje Syslová 

(2015). Vychází z obecných požadavků, které na plánování škol současné podmínky kladou, a 

jejich vymezením se shoduje s dalšími odbornými prameny, které se uplatňováním 

strategického managementu v podmínkách českých škol zabývají komplexněji (Šikýř a kol, 

2016, Trojanová 2014). Principy uplatňování strategického plánování pak Syslová konkretizuje 

v prostředí škol mateřských. Uvádí, že v devadesátých letech začíná naše školství ovlivňovat 

vznikající konkurenční a tržní prostředí společnosti. Do té doby centrálně řízené školství se 

mění a na školy je přenesena větší odpovědnost za proces a výsledky vzdělávání. Vzniká tak 

potřeba strategického plánování. Experimentování, přijímají nového a provádění změn spolu 

s jasně stanoveným cílem, koncepcí a vizí pak zajišťují mateřským školám kvalitu a 

efektivitu. (Syslová, 2015, s. 61)    

 Plán 

Výstupem plánování je plán, který sleduje a konkretizuje kroky potřebné k dosažení cíle. 

Kocianová (2010, s. 70-71) 

 „Jde o činnost, jejímž vyústěním je plán jako cílově definovaný záměr na splnění určité 

skupiny úkolů.“  (Vodáček & Vodáčková, 2013, s. 74)  
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Plán je vymezen časově, případně jej lze rozdělit na jednotlivé úseky. Plán definuje 

parametry požadované kvality splněného cíle. (Vodáček &Vodáčková, 2013, s. 75)  

Konkrétní plán může mít různé podoby. 

„Plán může mít řadu způsobů vyjádření, např. formální dokument schválený poradou 

vedení organizační jednotky, počítačově uchovávaný soubor údajů, záměr v hlavě vedoucího 

pracovníka, ústní domluva členů pracovního týmu.“ (Vodáček & Vodáčková, 2013, s. 75) 

1.1.1. Druhy plánů 

Rozlišujeme různé druhy plánů. Odlišení vyplývá z jejich zaměření.   

Kocianová (2010) uvádí standardní rozlišení plánů dle časového období, které postihují:  

o plány krátkodobé – operativní – pro období do šesti měsíců, případně do 

jednoho roku 

o plány střednědobé – taktické – pro období jednoho roku či roku a půl  

o plány dlouhodobé – strategické – zpravidla nepřekračují délku tří let.  

(Kocianová 2010, s. 70) 

Kromě časového rozlišení lze plány kategorizovat dle šíře záběru plánu, funkcionální oblasti 

plánu a organizačně - správní oblasti.  (Vodáček & Vodáčková, 2013, s. 76) 

1.1.1.1. Druhy plánů ve školství 

V podmínkách školského prostředí pak lze plány odlišovat dle: 

o věcnosti obsahu – plány finanční, vzdělávací, personální apod. 

o  délky realizace plánů – plány krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, 

smysluplná maximální délka plánu v oblasti školského managementu je ohraničena 

šestiletým funkčním období ředitele, vzhledem k možným změnám ve školství je to 

však období hodně dlouhé  

o stupně řízení 

 plány strategické, které vymezují hlavní směry a kritéria a jsou přijímané top 

managementem školy  

 taktické rozpracovávající jim nadřízenou strategickou úroveň pro konkrétní 

podmínky (místo, materiální, personální podmínky atd.) 
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 operativní plány jsou z hlediska stupně řízení nejpodrobnější a v oblasti 

vzdělávání se týkají až podrobných časových harmonogramů projektů, jejich 

obsahu, finančních nákladů apod. Autoři zmiňují, že všechny tři úrovně 

plánování – strategické, taktické i operativní jsou uplatňovány zejména ve 

velkých školách, kde je nastavena vícestupňová organizace řízení. 

o závazné legislativy, jež tvorbu plánů ukládá – obligatorní či rutinní plány (plán 

vzdělávání pedagogických pracovníků) 

o konkrétní situace, pro kterou nelze využít jednoznačných postupů – plány jedinečné, 

s nimiž organizace a manažeři nemají dostatečnou praxi 

(Trojan, Trojanová, Trunda, 2016, s. 24)  

1.1.2. Sestavení plánu 

Výchozími body pro tvorbu plánů v organizaci jsou plány strategické 

představující nadřazené záměry organizace, její filozofii a vhodné a dostatečné informace 

k prognóze budoucího vývoje v zaměřované oblasti. (Veber, 2009, s. 56) 

Klíčovými body plánu jsou jeho cíle, postupy a zdrojové předpoklady jejich dosažení, 

měřítka kontroly a hodnocení dosažených výsledků. (Vodáček &Vodáčková, 2013, s. 75) 

Jako sekvenční manažerská funkce má plánování svoje etapy v podobě funkcí 

paralelních. Těmi jsou analýza, rozhodování a implementace. „Jinými slovy – během 

plánování manažer nejdříve analyzuje, pak rozhoduje a následně toto rozhodnutí 

implementuje.“ (Trojan a kol., 2016, s. 18) 

Koubek (2011) upozorňuje na skutečnost, že v tržních podmínkách je zapotřebí vnímat 

proměnlivost trhu a podmínek a zahrnovat tyto proměnné do plánu. Z toho vyplývá nutnost 

průběžného vyhodnocování a případné operativní korekce plánu. (Koubek 2011, s. 61) 

1.1.2.1. SWOT analýza současného stavu 

Pro správné plánování a dosažení sledovaného cíle plánu je nezbytným krokem 

zhodnocení výchozí situace organizace – analýza současného stavu. Vyhodnocení musí být 

objektivní. Pro získání objektivní analýzy současného stavu lze využít SWOT analýzy. 

Pomocí této metody pojmenujeme silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které ze situace, 

v níž se organizace nachází, vyplývají. (Šikýř, 2014, s. 46) 
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1.1.2.2. Stanovení cíle pomocí analýzy SMART 

Dalším důležitým bodem při plánování a sestavování plánu je jednoznačné a správné 

stanovení cíle. 

Požadované a potřebné parametry cíle lze úspěšně stanovit pomocí analýzy SMART. 

(Vodáček &Vodáčková, 2013, s. 79) 

„V angličtině má slovo „smart“ význam chytrý, elegantní, bystrý a skutečně – cíl by 

takový být měl.“ (Trojan, Trojanová, Trunda, 2016, s. 20) 

Za každým písmenem slova SMART se skrývá anglické slov označující charakteristiku 

úspěšně stanoveného cíle. Cíl tak musí být stimulující, měřitelný, akceptabilní, reálně 

dosažitelný a časově vymezený. (Vodáček &Vodáčková, 2013, s. 79) 

 Efektivní plánování 

Pro účinnost plánování kromě realizace analýz a definování cílů zajišťuje organizace 

splnění dalších požadavků a činností. Bělohlávek a kol.(2006) mezi ně zařazují podporou 

plánování top managementem, participaci všech pracovníků podílejících se na činnostech 

s plány souvisejících, integraci jednotlivých organizačních složek, srozumitelnost vyjádření 

cílů, flexibilitu s vědomím nutnosti komunikace v případě změny, sledování a kontrolou, 

variantnost. (Bělohlávek, Košťan a Šuleř, 2006, s. 107 – 108)  

Z uvedených informací lze dovodit, že na efektivitu plánování má vliv i jeho uchopení 

pracovníky, kterých se plánování týká. Bude-li plán srozumitelný, sledovaný a 

komunikovaný, lze pak v případě potřeby aplikovat variantnost.   

2. Personální plánování 

Činnosti zabývající se plánováním pracovníků označuje odborná literatura jako plánování 

pracovníků, plánování zaměstnanců, personální plánování, plánování pracovní síly či plánování 

lidských zdrojů. Pro účely této práce budeme využívat označení plánování pracovníků nebo 

plánování zaměstnanců, která jsou zde chápána jako synonyma.   

Odborná literatura personální plánování vymezuje jako dílčí část personálních 

činností, které zajišťují úkoly personální práce. Personální plánování vychází z personální 

strategie organizace.  
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„ Personální strategie organizace se týká dlouhodobých, obecných a komplexně 

pojatých cílů v oblasti potřeby pracovních sil a zdrojů pokrytí této potřeby i v oblasti využívání 

pracovních sil, hospodaření s nimi. Její nedílnou součástí jsou představy o cestách a 

metodách, jak těchto cílů dosáhnout.“ (Koubek, 2012, s. 23) 

Barták (2010) pak označuje personální strategii jako východisko personálního 

plánování, které se opírá o personální audit. (Barták 2010, s. 61) 

Vztah mezi strategií školy a její personální strategií ve školském prostředí konkretizují 

Šikýř a kol (2016): 

„Základním prostředkem k realizaci strategických cílů školy jsou zaměstnanci, jejichž 

schopnosti a motivace přinášejí škole požadované výsledky práce a chování směřující 

k dosažení očekávaných výsledků fungování a hospodaření. Přirozenou součástí vytváření a 

uskutečňování strategie školy se proto stává vytváření a uskutečňování personální strategie 

školy.“ (Šikýř a kol., 2016, s. 21) 

Důležitost personálního plánování akcentuje Koubek (2012). Poukazuje na riziko 

velmi nepříznivých důsledků v případě špatného personálního plánování či jeho podcenění. 

Varuje před nekoncepčností, nahodilostí, nepředvídáním potřeby zaměstnanců, absencí 

povědomí pracovníků v oblasti jejich možností týkajících se profesního i osobního rozvoje a o 

jejich další pracovní kariéře v organizaci. (Koubek, 2012, s. 94). 

Plánování pracovníků ve velké firmě a ve firmách malých a středních je odlišné. 

Plánováním lidských zdrojů a dalšími personálními činnostmi se ve velkých firmách většinou 

zabývají samostatná oddělení – personální útvary. V menších firmách personální činnosti 

zajišťuje majitel nebo nejvyšší vedoucí pracovník s tím, že některé činnosti, například 

mzdovou agendu, provádí některý z administrativních pracovníků. (Koubek 2011, s. 33-34) 

 Úloha personálního plánování v organizaci 

Úlohou personálního plánování v organizaci je zabezpečení dostatečného množství 

pracovníků.  Koubek (2012) uvádí, že toto plánování „slouží realizaci cílů organizace tím, že 

předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření směřující k současnému a perspektivnímu 

zajištění úkolů organizace adekvátní pracovní silou.“ (Koubek, 2012, s. 93)  
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Dostatečné personální zabezpečení organizace se tedy týká nejen současného období, ale 

i období budoucího, což potvrzují Vodáček & Vodáčková (2013): 

“Plánování pracovní síly („labor force planning“ nebo „manpower planning“) si klade 

za cíl stanovit potřebu zaměstnanců, popř. potřebu externí kooperace pro budoucí činnost 

organizační jednotky, resp. její dílčí organizační části.“ (Vodáček & Vodáčková, 2013, s. 107)  

Úlohu personálního plánování v mateřské škole popisuje Syslová (2015) jako 

systematicky realizovanou predikci budoucích potřeb a rezerv mateřské školy. (Syslová, 

2015, s. 56) 

Aby bylo personální plánování organizace efektivní, musí zohledňovat potřebné 

parametry. Podle Koubka (2012) jsou jimi strategie organizace, časový soulad plánování 

organizace a jejího personálního plánování a pochopení jeho zásadní důležitosti pro činnost 

organizace vedoucími pracovníky. (Koubek, 2012, s. 95) 

 Personální plán 

Výsledek personálního plánování v podobě personálního plánu představuje soubor 

konkrétních odpovědí na otázky personálního plánování dané organizace. 

Barták (2010) uvádí, že personální plán odpovídá na tyto otázky: 

o kolik zaměstnanců bude potřeba a v jaké struktuře 

o v jaké kvalitě – vzdělání, praxe, vlastnosti zaměstnanců … 

o na kterých místech 

o kdy budou potřeba 

o jak a kde zaměstnance získat  

(Barták, 2010, s. 61) 

Brůha a kol.(2016) do personálního plánu dále začleňují zpětnou vazbu s ohledem na 

potřebu případné korekce plánu a jeho úpravy pro budoucí období a podněty pro tvorbu 

firemní kultury. (Brůha a kol., 2016, s. 89 – 90)  

2.2.1. Základní oblasti personálního plánování 

Plánování pracovníků se uskutečňuje většinou ve třech základních oblastech:  

o plánování potřeby zaměstnanců 

o plánování pokrytí potřeby zaměstnanců 

o plánování personálního rozvoje zaměstnanců  
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(Šikýř, 2014, s. 91) 

2.2.1.1. Odhad a plánování potřeby zaměstnanců 

Prvním krokem při plánování pracovníků je odhad a plánování jejich potřebného 

množství. 

Organizace předvídá, kolik bude potřebovat pracovníků k zajištění dosažení svých cílů 

v krátkodobém i dlouhodobém plánovacím období. (Šikýř, 2014, s. 91) 

„ Nejobtížnější fází personálního plánování je odhad perspektivní potřeby pracovníků, 

tj. odhad perspektivního množství a struktury (požadavků na znalosti a dovednosti pracovníků) 

pracovních míst nezbytných ke splnění plánovaných úkolů.“ (Koubek, 2012, s. 102) 

Brůha (2016) konkretizuje plánování potřeby zaměstnanců v menších firmách. Říká, že 

se obvykle provádí na 1 -2 roky, výjimečně na období delší. (Brůha a kol., 2016, s. 87)  

„Zaměstnavatel předvídá, kolik a jaké zaměstnance bude pravděpodobně krátkodobě 

(během následujícího roku) i dlouhodobě (během následujících tří až pěti let) potřebovat, aby 

zajistil požadovanou práci a dosáhl očekávaných cílů.“ (Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s. 

42-43)  

Způsobů odhadu potřeby zaměstnanců existuje několik. Při výběru vhodné metody 

odhadu vycházíme z velikosti organizace.  

Pro větší organizace je vhodnější využití metod analytických, zatímco metody intuitivní 

založené na zkušenostech vedení firmy jsou vhodné pro organizace menší. (Koubek, 2011, s. 

56)  

Mezi intuitivní metody řadíme delfskou metodu, kaskádovou metodu a metodu 

manažerských odhadů. Kocianová (2010, s. 75)  

o „delfská metoda (skupina expertů usiluje o shodu názorů na budoucí vývoj faktorů, 

které by mohly ovlivnit budoucí potřebu pracovníků v organizaci); 

o tzv. kaskádová metoda (úkoly organizace jsou postupně rozepisovány na nižší 

organizační úrovně a k jejich zajištění odhadují vedoucí od nejnižších úrovní řízení, kolik a 

jaké pracovníky budou potřebovat a kdy je budou potřebovat; tato metoda umožňuje i odhad 

pokrytí potřeby z vnitřních zdrojů);  

o metoda manažerských odhadů (manažeři odhadují velikost a strukturu budoucí potřeby 

pracovníků; odhady mohou začít na nejvyšší úrovni řízení či obráceně; postupně jsou odhady 

připomínkovány a upravovány).“  
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(Kocianová, 2010, s. 75) 

Odhad budoucí potřeby pracovníků může mít tři závěry: organizace pravděpodobně 

bude mít dostatečný počet potřebných pracovníků, nedostatečný počet nebo nadbytek 

pracovníků. 

(Koubek, 2011, s. 57) 

2.2.1.2. Odhad a plánování pokrytí potřeby zaměstnanců  

Šikýř a kol. (2016) označují pokrytí potřeby zaměstnanců jako plánování nabídky 

zaměstnanců. Říkají, že: „Zaměstnavatel předvídá, kolik a jaké zaměstnance bude mít 

pravděpodobně krátkodobě i dlouhodobě k dispozici, aby uspokojil plánovanou poptávku po 

zaměstnancích, zajistil požadovanou práci a dosáhl očekávaných cílů.“  (Šikýř, Borovec, 

Trojanová, 2016, s. 43) 

Odborná literatura v oblasti plánování pokrytí potřeby zaměstnanců pracuje s vnitřními 

a vnějšími zdroji zaměstnanců.  Koubek (2012) říká, že plánování pokrytí potřeby 

zaměstnanců „ je předvídáním nabídky pracovních sil v organizaci i mimo ni a vytyčením cest, 

jak pro organizaci zabezpečit potřebné zdroje pracovních sil.“ (Koubek, 2012, s. 96)  

Pracovní síly v organizaci pak Barták (2010) označuje jako zdroje vnitřní, zatímco lidé mimo 

ni představují zdroje vnější. (Barták, 2010, s. 62) 

3.2.1.2.1. Vnitřní zdroje zaměstnanců  

Podle Koubka (2012) představují vnitřní zdroje zaměstnanců: 

o zaměstnanci uspoření v důsledku technického rozvoje; 

o zaměstnanci uvolnění v důsledku organizačních změn; 

o zaměstnanci schopní a připravení vykonávat náročnější práci; 

o zaměstnanci se zájmem vykonávat práci jinou  

(Koubek, 2012, s. 129) 

Výhodou získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů je skutečnost, že zaměstnavatel a 

zaměstnanci se vzájemně znají, čímž je usnadněn výběr a adaptace zaměstnanců. 

Zaměstnavatel může využívat možnosti zaměstnanců, umožňuje jejich funkční postup a 

rozšíření kvalifikace. Zvyšuje spokojenost a podněcuje oddanost těchto zaměstnanců. (Šikýř 

a kol., 2016, s. 44) Dalšími výhodami jsou: ekonomická nenáročnost, řízení dle kompetencí, 
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cílevědomá personální politika, posilování motivace vybraných pracovníků i jejich okolí, 

operativnost, snižování nežádoucích jevů – fluktuace, absence apod. (Barták, 2010, s. 68) 

Naopak nevýhodou získávání pracovníků z vnitřních zdrojů může být opomíjení 

potenciálu schopných a motivovaných lidí mimo organizaci. (Šikýř a kol., 2016, s. 44) Výběr 

může ovlivnit princip asimilace, ne vždy je z čeho vybírat, může dojít k riziku ustrnutí na 

dosavadních pracovních postupech, vzrůstat nežádoucí míra rivality mezi pracovníky, vznikat 

mohou i psychologické bariéry. Ani úspěšnost pracovníka v minulé pracovní pozici nemusí 

zaručovat úspěšnost v pozici jiné a existuje i riziko neobjektivní optiky při rozhodování. 

(Barták, 2010, s. 68) 

3.2.1.2.2. Vnější zdroje zaměstnanců  

Vnější zdroje zaměstnanců představují:   

o volné síly na trhu práce 

o absolventi škol a institucí 

o pracovníci z jiných institucí 

o pracovní zdroje v zahraničí 

o ženy v domácnosti, studenti, důchodci  

(Koubek, 2012, s. 129-130) 

Výhodami získávání pracovníků z vnějších zdrojů jsou: využití většího potenciálu 

schopností, než je možné uvnitř organizace, vnesení nových přístupů a vhledů do organizace  

z vnějšího prostředí, úspora vlastních nákladů při získávání vysoce kvalifikovaných 

zaměstnanců. (Koubek, 2012, s. 130 – 131) V případě využití služeb personální agentury 

zvýšení pravděpodobnosti kvalitního výběru pracovníka, zvýšení pravděpodobnosti 

akceptace nového pracovníka jeho pracovním okolím a tím i jeho snazší adaptace, 

nezaujatost nového pracovníka a jeho snaha o vybudování pozitivní image. (Barták, 2010, 

s. 69) 

Nevýhodami získávání pracovníků z vnějších zdrojů pak jsou riziko narušení 

dosavadního klimatu organizace, finanční náročnost spojená s využitím personálních 

agentur, demotivace personálních rezerv, náročnost na adaptaci nového pracovníka, riziko 

jeho neúspěšnosti i jeho odlišná očekávání, případně mzdová disproporce vůči stávajícím 

pracovníkům. (Barták, 2010, s. 69) Koubek (2012) se shoduje s Bartákem (2010) a jako 

nevýhodu označuje náročnost – zejména finanční – na inzerování a kontaktování 



19 

 

potenciálních uchazečů. Zmiňuje, že z uvedených důvodů organizace ve vyspělých zemích 

dávají přednost využívání zdrojů vnitřních. (Koubek, 2012, s. 130 – 131) 

2.2.1.3. Personální rozvoj pracovníků 

Plánování personálního rozvoje pracovníků úzce souvisí s předchozími oblastmi 

personálního plánování a odehrává se souběžně s nimi. Uskutečňováním personálního rozvoje 

zaměstnanců zvyšuje organizace své možnosti při pokrývání potřeby pracovníků ze svých 

vnitřních zdrojů tím, že rozvíjí jejich schopnosti, posiluje jejich vazbu na organizaci, 

ovlivňuje postoj k vykonávané pracovní činnosti a zvyšuje pracovní uspokojení zaměstnanců. 

(Koubek 2012, s. 119) Podle Koubka (2012) tak uskutečňováním personálního plánování 

organizace „zvyšuje atraktivitu práce v organizaci, napomáhá rozvoji pracovních schopností 

jedinců i pracovních skupin a snižuje množství a intenzitu nežádoucích odchodů 

pracovníků.“ (Koubek, 2012, s. 96)  

Vzhledem k tomu, že při rozvíjení pracovních schopností jsou formovány i ostatní složky 

osobnosti, nelze personální rozvoj pracovníků úzce oddělovat ani vymezovat. To potvrzuje 

Barták (2010), který říká, že rozvoj pracovníků sleduje i jejich složku osobnostní. Samotné 

plánování rozvoje pracovníků pak konkretizuje jako tvorbu systému a plánu rozvoje 

pracovníků, který vychází z personálního auditu a je zaměřen na dosažení požadovaných 

způsobilostí zaměstnanců.  (Barták, 2010, s. 79) 

Koubek (2012) do plánování personálního rozvoje zaměstnanců řadí zejména plán 

pracovní kariéry a plán následnictví v pracovní funkci. Dále zmiňuje úzké propojení mezi 

plánováním personálního rozvoje zaměstnanců a plánováním jejich vzdělávání, 

rozmísťování, odměňování, penzionování a propuštění. (Koubek, 2012, s. 119) 

Šikýř (2014) plánování personálního rozvoje pracovníků, plánování kariéry a 

následnictví v manažerských funkcích označuje jako zohlednění specifických potřeb 

zaměstnanců. (Šikýř, 2014, s. 91)  

2.2.2. Postup při plánování pracovníků 

Na začátku plánování pracovníků je stanovení plánovaného cíle a počtu pracovníků 

potřebných pro jeho dosažení. Následuje provedení odhadu pokrytí potřeby zaměstnanců 

z vnitřních zdrojů. Poté určíme čistou potřebu zaměstnanců. 

Čistou potřebu zaměstnanců zjistíme porovnáním odhadu celkové potřeby 

zaměstnanců a odhadu pokrytí této potřeby z vnitřních zdrojů. Tím získáme hodnotu 
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nulovou, kladnou nebo zápornou. Nulová hodnota čisté potřeby zaměstnanců vyjadřuje 

předpokládané pokrytí potřeby zaměstnanců z vnitřních zdrojů organizace, kladná 

hodnota čisté potřeby zaměstnanců vyjadřuje jejich předpokládaný nedostatek a záporná 

hodnota pak jejich předpokládaný nadbytek. V případě zjištění předpokládaného nadbytku či 

nedostatku pracovníků následuje návrh na řešení a vypracování potřebných plánů 

personálních činností. Ty organizace při realizaci průběžně vyhodnocuje tak, aby pomocí 

případných korekcí dosáhla plánovaného cíle v souladu se strategií organizace.  (Šikýř a kol., 

2016, s. 45 – 46) 

Vlastní průběh postupu plánování pracovníků, jak jej uvádějí Koubek (2011) a Šikýř 

a kol. (2016), zachycuje tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1, Postup při plánování pracovníků, vlastní úprava 

Koubek, 2011, s. 60 – 61 Šikýř a kol., 2016, s. 45 – 46 

Definování cílů činnosti Plánovaný cíl organizace 

Převedení cílů činnosti do potřeby pracovníků, 

stanovení jejich celkové potřeby 

Celková potřeba zaměstnanců 

Odhad budoucích vnitřních zdrojů pracovních sil Pokrytí celkové potřeby zaměstnanců z vnitřních 

zdrojů 

Čistá potřeba pracovníků = porovnání budoucí 

potřeby pracovníků s odhadem budoucích vnitřních 

zdrojů 

Stanovení čisté potřeby zaměstnanců = porovnání 

odhadu celkové potřeby zaměstnanců a odhadu 

celkové potřeby zaměstnanců z vnitřních zdrojů 

Zhodnocení využití vnitroorganizačních rezerv a 

jejich nasazení, vypracování plánů vzdělávání, 

rozmísťování a odměňování pracovníků, případně 

plánů technického rozvoje a opatření v činnosti 

organizace 

V případě přebytku pracovníků vypracování plánů 

penzionování a propouštění pracovníků 

Návrh řešení předpokládaného nedostatku či nadbytku 

zaměstnanců. 

V případě nutnosti využití vnějších zdrojů 

vypracování plánů získávání a výběru pracovníků 

Plány personálních činností vyplývající z předchozích 

činností 

Zjištění čisté potřeby pracovníků = porovnání 

budoucí potřeby pracovníků s odhadem budoucích 

vnitřních i vnějších zdrojů 

V případě převýšení potřeby hledat další řešení 

Realizace plánů personálních činností 
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Kontrola a vyhodnocování plánu Průběžné hodnocení plánů personálních činností 

Případná úprava plánů dle zjištění Úprava plánů dle vývoje a strategických cílů 

organizace. 

 

 (podle Koubek, 2011, s. 60-61 a Šikýř a kol., 2016, s. 45-46) 

 

2.2.2.1. Řešení nadbytku zaměstnanců 

Záporná hodnota zjištění čisté potřeby pracovníků představuje jejich předpokládaný 

nadbytek. V takové situaci volíme jednotlivé kroky postupně. Kmenoví zaměstnanci 

představují pro organizaci konkurenční výhodu a jejich udržení je proto logicky žádoucí. Při 

řešení nadbytku zaměstnanců postupně aplikujeme následující postup: 

o omezení obsazování pracovních míst z vnějších zdrojů, uvolněná místa obsadit ze 

zdrojů vnitřních 

o upravení pracovní doby 

o ukončení dočasně přidělených zaměstnanců jinými organizacemi 

o zrušení pracovních dohod (o provedení práce, o pracovní činnosti) 

o ukončení pracovních poměrů ve sledu: pracovní poměry ve zkušební době, na dobu 

určitou, rozvázání pracovních poměrů dohodou, výpovědí, nakonec pak hromadné 

propouštění  

(Šikýř, 2014, s. 94 – 95) 

2.2.3. Řešení nedostatku pracovníků 

Jak již bylo uvedeno, v případě, že výsledkem stanovení čisté potřeby pracovníků je 

hodnota kladná, jedná se o předpokládaný nedostatek pracovníků.  

 Předpokládaný nedostatek pracovníků řešíme nejprve využitím vnitřních zdrojů 

organizace, např. integrujeme úkoly, využijeme techniky k náhradě části práce či zavedeme 

práci přesčas. To s sebou přináší nároky na motivaci, výkon a schopnosti pracovníků a 

potřebu jejich ocenění formou hodnocení či finanční odměny. (Šikýř, 2014, s. 94) 

Zdrojů vnějších pak využijme v případě, že pokrytí potřeby zaměstnanců z vnitřních 

zdrojů nebylo dostačující. 
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V takovém případě lze využít obsazení pracovních míst vlastními zaměstnanci 

s pracovním poměrem na dobu neurčitou, případně na dobu určitou (§ 39 zákoníku práce) 

v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (§ 79 zákoníku práce) nebo kratší pracovní 

doby (§ 80 zákoníku práce). Další možností je vyřešit nedostatek pracovníků pomocí dohody 

o provedení práce (§ 75 zákoníku práce) či dohody o pracovní činnosti (§ 76 zákoníku práce). 

Lze využít i pracovníků dočasně přidělených agenturou práce či pracovníků jiného 

zaměstnavatele, případně zajistit dodavatelským způsobem. (Šikýř a kol., 2016, s. 47) 

2.2.3.1. Metody získávání pracovníků 

S rozvojem technologií se rozšiřují i možnosti oslovení potenciálních uchazečů o získání 

pracovního místa. 

Volba metody získávání pracovníků se odvíjí od vybraného zdroje získávání pracovníků, 

typu pracovního místa, aktuálnosti potřeby organizace pracovní místo obsadit, finančního 

rozpočtu a dalších okolností. (Koubek, 202, s. 135) 

E-recruitment představuje moderní metodu získávání zaměstnanců s využitím 

elektronické komunikace pomocí internetu. Může představovat využití webových stránek 

zaměstnavatele, speciálních pracovních serverů, serverů personálních agentur, úřadů 

práce i elektronické pošty a sociálních sítí a virtuálních komunit. (Šikýř, 2014, s. 99) 

Při získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů organizace využívá: 

o inzerci umístěnou na intranetu, vývěsce, nástěnce 

o elektronickou poštu 

o doporučení stávajícího zaměstnance 

o přímé oslovení pracovníka organizace 

Při získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů využívá organizace: 

o inzerci na internetu, v médiích 

o součinnosti personálních agentur, úřadů práce, škol 

o přímé oslovení jedince mimo organizaci (Šikýř, 2014, s. 98 – 99) 

2.2.4. Plánování pracovníků ve škole 

Maximální počet pracovníků ve škole vyplývá z legislativou daných normativů. Ty se 

v době vypracování této práce vztahují k počtu jejích žáků, vyučovaných předmětů a počtu 



23 

 

hodin přímé pedagogické činnosti. Strategický cíl školy představuje výchova a vzdělávání 

podle školního vzdělávacího programu. Ředitel školy musí zvažovat, jakým způsobem 

vynaloží prostředky na pracovníky školy tak, aby byla zajištěna kvalita vzdělávací práce a 

zároveň byly finanční prostředky vynaloženy efektivně. (Šikýř a kol., 2016, s. 46) 

3. Pedagogický pracovník 

Pojem pedagogický pracovník vymezuje §2 zákona č. 563/2004 Sb. Pedagogickým 

pracovníkem označuje toho, kdo vykonává přímou vyučovací, výchovnou, speciálně-

pedagogickou nebo pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného. 

Pedagogický pracovník je pak zaměstnancem právnické osoby vykonávající vzdělávací 

činnost, zaměstnancem státu nebo ředitelem školy. Pedagogickým pracovníkem je též 

zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.  

V odstavci 2 §2 zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících je dále 

uvedeno, kdo konkrétně přímou pedagogickou činnost vykonává: 

a) učitel 

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

c) vychovatel 

d) speciální pedagog 

e) psycholog  

f) pedagog volného času  

g) asistent pedagoga 

h) trenér  

i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně  

j) vedoucí pedagogický pracovník 

(zákon 563/2004 Sb.) 

4. Mateřská škola 

V mateřské škole probíhá předškolní vzdělávání dětí. Postavení a úlohu mateřské školy 

vymezují zákon 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon); vyhláška 14/2005 Sb., vyhláška o předškolním 
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vzdělávání a vzdělávací obsah konkretizuje rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV). 

„Mateřská škola – Školské zařízení navazující na výchovu dětí v rodině a v součinnosti 

s ní zajišťující všestrannou péči dětem zpravidla ve věku dětí od 3 do 6 let.“ 

(Průcha a kol., 2009, s. 118)  

V mateřských školách je uskutečňováno předškolní vzdělávání dětí, které je v současné 

době vymezeno takto: 

„Cílem předškolního vzdělávání je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, 

podílení se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních 

pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání 

vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje 

speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“  

(§ 33 zákona č. 561/2004 Sb.) 

V současné době je diskutována problematika plánované garance přijetí dvouletých dětí  

do mateřských škol od roku 2020. Tímto krokem by se charakteristika mateřských škol 

 i obsahu jejich činnosti pozměnila.  

 Stanovení počtu pedagogických pracovníků v MŠ 

Základní počet pedagogických pracovníků mateřských škol zapsaných v Rejstříku škol a 

školských zařízení vychází z republikových a poté z krajských normativů, které stanovují 

pravidla pro financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu. Základní vymezení 

financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu stanovuje § 160 –163 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). Republikové normativy stanovuje MŠMT na základě § 161 odstavce 1 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krajské normativy tvoří kraje na základě 

vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, pro jednotky 

výkonu realizované v jednotlivých vybraných druzích škol a druzích a typech školských 

zařízení, zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí na území kraje.  

V době dokončování této práce se diskutuje reforma financování škol a školských 

zařízení, která přináší změnu ve způsobu rozpisu rozpočtu stanovením hodnoty PH max. 
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Záměrem této změny je odstranění rozdílných podmínek pro financování škol a školských 

zařízení v jednotlivých krajích.  

„Novela školského zákona zavádí změnu financování regionálního školství od 1. ledna 2019. 

Plán přípravy prováděcích předpisů byl stanoven tak, aby si školy mohly zorganizovat výuku a 

provoz školy v souladu s novými pravidly již od 1. září 2018 a připravily se na financování 

podle nových pravidel od 1. ledna 2019.“ (http://www.vzdelavacisluzby.cz/mozaika-

dne/blog/blog-107)  

Potřebné prováděcí předpisy jsou v současné době předávány do Legislativní rady vlády. 

Plánovaná účinnost nařízení vlády a novel konkrétních souvisejících vyhlášek je plánována od 

1. září 2018. (dostupné z: http://www.vzdelavacisluzby.cz/mozaika-dne/blog/blog-107) 

5. Závěr teoretické části 

Plánování je v pořadí první sekvenční manažerskou funkcí sledující budoucí cíle a 

záměry organizace a způsoby jejich dosažení. V tržním prostředí uplatňují organizace 

strategické plánování. Pomocí něj zajišťují jejich prosperitu a konkurenceschopnost. 

Výstupem plánování je plán, který konkretizuje kroky potřebné k dosažení cíle a jeho 

parametry.  Plány lze kategorizovat dle různých kritérií. Při procesu plánování jsou postupně 

uplatňovány paralelní manažerské funkce analýza, rozhodování a implementace. Analýzu 

současného stavu lze realizovat pomocí SWOT analýzy, která označuje silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. Po analýze současného stavu následuje stanovení cíle. Pro jeho správné 

určení můžeme využít SMART analýzy. S její pomocí nastavíme cíli požadované parametry. 

Efektivní plánování vyžaduje podporu managementem organizace, participaci všech 

pracovníků, jejichž činností se plán dotýká, integraci složek organizace, srozumitelně 

vyjádřené cíle, flexibilitu, komunikaci, sledování, kontrolu a variantnost. 

Personální plánování v organizaci je personální činností, která vychází z personální 

strategie organizace. Východiskem personálního plánování je analýza v podobě 

personálního auditu. Úlohou personálního plánování je zabezpečení dostatečného množství 

pracovníků organizace pro období současné i budoucí. Personální plánování velké organizace 

a organizace menší se odlišuje ve využívání metod i v tom, kdo činnosti s ním spojené realizuje. 

V menších firmách je provádí většinou majitel nebo nejvyšší vedoucí pracovník, zatímco velké 

organizace disponují za tímto účelem personálními útvary. Personální plán určuje potřebu 

počtu pracovníků, jejich požadovaného profilu, umístění v organizaci, konkretizuje období, 

kdy budou zapotřebí a jak a kde je organizace získá. Důležitou součástí personálního plánu je 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/mozaika-dne/blog/blog-107
http://www.vzdelavacisluzby.cz/mozaika-dne/blog/blog-107
http://www.vzdelavacisluzby.cz/mozaika-dne/blog/blog-107
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i zpracovávání zpětné vazby, případná korekce a úpravy pro budoucí období. Personální 

plánování se většinou uskutečňuje ve třech oblastech, kterými jsou plánování potřeby 

zaměstnanců, plánování pokrytí potřeby zaměstnanců a plánování personálního rozvoje 

zaměstnanců. V případě zjištění nadbytku či nedostatku pracovníků vypracovává 

organizace potřebné plány personálních činností, které průběžně vyhodnocuje se zřetelem 

k dosažení stanoveného cíle. Při zjištění nadbytku pracovníků je důležité udržení 

pracovníků kmenových. Při zjištění nedostatku pracovníků postupuje organizace nejprve od 

využití vnitřních zdrojů zaměstnanců, zdrojů vnějších využije až v případě, že vnitřní zdroje 

nepokryjí plánovanou potřebu zaměstnanců. Při získávání zaměstnanců volí organizace 

takovou metodu, která je pro danou okolnost nejvhodnější. Zpravidla se jedná o využití více 

metod. Využití konkrétních metod se odvíjí podle toho, zda chceme získávat pracovníky 

z vnitřních či vnějších zdrojů. 

Počet pedagogických pracovníků v mateřské škole vyplývá z legislativně stanovených 

normativů. Základní počet úvazků pedagogických pracovníků mateřských škol vychází z 

krajských normativů. Kvalitu a efektivitu mateřským školám zajišťuje uplatňování 

strategického plánování, kdy má škola jasně stanovenou vizi, koncepci a cíl. V současné 

době se chystá reforma financování škol a školských zařízení. Od 1. ledna 2019 budou školy 

financovány dle nových pravidel. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

6. Výzkumné šetření 

 Stanovení výzkumného problému 

Výzkumným problémem mojí bakalářské práce je personální plánování pedagogických 

pracovníků v mateřských školách. Novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících dochází s účinností k 1. lednu 2015 ke změně v požadavcích na odbornou 

kvalifikaci pedagogických pracovníků. Tuto změnu odráží výkonové ukazatele MŠMT 

postupným poklesem počtu nekvalifikovaných učitelů v mateřských školách na současná 

necelá 4 %. (MŠMT, Statistická ročenka 2014/15, 2015/16, 2016/17,2017/18, B1. 8. 1., 

Předškolní vzdělávání – učitelé). Vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s účinností od 1. 9. 2016 vzniká v mateřských školách 

častější potřeba obsazování pracovního místa asistenta pedagoga, než tomu bylo do té doby. 

Tomu nasvědčují i statistické údaje MŠMT. Zatímco Statistická ročenka MŠMT v roce 2015 

(MŠMT, Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky, B1. 1. 7, 2015) 

konkretizuje počty pedagogických pracovníků v mateřských školách pomocí kategorií počet 

učitelů, vychovatelů a ostatních pedagogických pracovníků, kdy počet těchto „ostatních 

pedagogických pracovníků“ byl menší než 980, v téže ročence o rok později (MŠMT, 

Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky B1. 1. 7, 2016) jsou již 

zavedeny kategorie: asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové. Zjišťujeme 

tak, že v tomto roce pracovalo v mateřských školách jen asistentů pedagoga již více než 1.200. 

V době dokončování této práce na stránkách MŠMT ještě není k dispozici ročenka pro rok 

2017, ale z uvedených zjištění, diskusí vedených mezi ředitelkami mateřských škol i 

diskutovaným tématům v médiích lze usuzovat, že potřeba mateřských škol obsadit 

pracovní místo asistenta pedagoga od roku 2016 má tendenci stoupající. Ve školním roce 

2017/2018 je v České republice 5.269 mateřských škol, ve kterých působí 32.024 učitelů. 

(MŠMT, Statistická ročenka školství B1. 1. 1; B1. 8. 1, 2017/2018) 
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 Cíl výzkumného šetření 

Hlavním cílem výzkumného šetření je zjistit, jak v mateřských školách probíhá 

personální plánování pedagogických pracovníků. Hlavní cíl jsem rozdělila do tří cílů 

jednotlivých. Ty zjišťují: současné personální zajištění mateřských škol pedagogickými 

pracovníky, podobu personálního plánování pedagogických pracovníků v mateřských 

školách a zdroje jejich získávání. Ve výzkumném šetření byly využity výpovědi 46 ředitelů 

mateřských škol. Kromě dvou privátních se jedná o státní, náhodně vybrané mateřské školy 

v České republice. Analýzou odpovědí z tohoto šetření chci získat přehled o konkrétní 

podobě personálního plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách a 

vytvořit materiál, který by byl v této otázce pro management mateřských škol inspirací. 

 Dotazníkové šetření 

Pro realizaci empirické části jsem zvolila dotazníkové šetření – kvantitativní metodu 

sběru informací. Dotazník byl ověřen v předvýzkumu jeho zadáním pěti ředitelkám 

mateřských škol. Cílem předvýzkumu bylo ověřit srozumitelnost formulací otázek, vyloučení 

možnosti jejich chápání více způsoby a ověření objektivity pohledu tazatele. (Chrástka, 2007, 

s. 169). Předvýzkum představoval ověřování dotazníku jeho vyplněním ředitelkami 

mateřských škol a následným rozhovorem s nimi. Na jeho základě byly provedeny potřebné 

korekce. Otázky č. 10 a č. 15 tak po úpravě sledují konkrétně střednědobé plánovací období 

školy. Drobná korekce otázky č. 17 se týkala její grafické úpravy. 

 Důvodem výběru metody dotazníkového šetření byl záměr oslovit co největší počet 

respondentů a značná pravděpodobnost vysoké návratnosti responzí. Standardizovaný 

dotazník poskytuje přehledné, dobře tříditelné a srozumitelné údaje. Při dodržení zásad pro 

jeho aplikaci může být dosaženo návratnosti i vyšší než 60 %. (Reichl, 2009, s. 120-123)  

Dotazník je složen ze dvou částí – úvodního textu objasňujícího záměr dotazníkového 

šetření s poděkováním respondentům a samotných otázek. Obsahuje otázky uzavřené, 

polootevřené a otevřené. Výzkumné otázky vycházejí ze studia odborné literatury a jsou 

formulovány převážně jako variabilní výpovědi o sledovaném jevu. Respondenti odpovídali 

pomocí konkrétního výběru z nabídky odpovědí, u některých otázek měli možnost svoje 
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odpovědi rozvést či upřesnit. Dvě otázky jsou otevřené a umožňují volnou výpověď 

respondenta. V dotazníku jsou zastoupeny i dvě otázky doplňující. 

Otázky č. 1 – 3 identifikují obecné parametry školy. V otázkách č. 4 a 5 sleduje dotazník 

momentální stav pedagogického personálu školy, otázka č. 6 zjišťuje, který konkrétní 

pracovník školy personální plánování pedagogických pracovníků provádí a otázky č. 7 – 9 

sledují práci škol s personálním plánem pedagogických pracovníků.  Otázky č. 10 a 11 

zjišťují situaci škol v pedagogickém personálním obsazení z pohledu střednědobého 

plánovacího období. Otázky č. 12, 13 a 14 mapují využívání a preference škol při výběru 

zdrojů pro získávání pedagogických pracovníků. V otázkách č. 15 a 16 dotazník zjišťuje, zda 

školy z pohledu střednědobého plánovacího období budou řešit nadbytek pedagogických 

pracovníků. V otázce 17 šetření zjišťuje, jaká řešení by při nadbytku pedagogických 

pracovníků škola využila.  Otázka č. 19 je zaměřena na způsob práce školy s personálním 

plánem a otázky č. 20 a 21 mají identifikační charakter – sledují délku praxe a nejvyšší 

dosažené vzdělání ředitele mateřské školy. 

 Vymezení objektu výzkumného šetření 

Dotazníkové šetření bylo realizováno na nereprezentativním vzorku ředitelů mateřských 

škol v České republice pomocí online dotazníku umístěného na serveru Survio. Ředitelé byli 

osloveni prostřednictvím telefonátu – pro zajištění předvýzkumu, pomocí elektronické pošty  

a sociálních sítí. Do šetření byly zahrnuty odpovědi čtyřiceti šesti ředitelů mateřských škol. 

 Místo a čas realizace dotazníkového šetření 

Do šetření se zapojili ředitelé náhodně vybraných mateřských škol v České republice. 

Ověření dotazníku i vlastní dotazníkové šetření bylo realizováno v měsíci březnu. Podrobný 

harmonogram realizace bakalářské práce je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 2, Časový harmonogram bakalářské práce 

 2017 2018 

VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. 

Stanovení cíle bakalářské práce x           

Zahájení studia odborné literatury x           

Stanovení první verze dotazníku      x       
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Úpravy a příprava finální verze dotazníku      x x x x   

Předvýzkum a úprava dotazníku          x  

Oslovení ředitelů MŠ         x x  

Realizace dotazníkového šetření          x  

Vyhodnocení dotazníkového šetření          x  

Zpracování dotazníkového šetření do bakalářské práce          x x 

Odevzdání bakalářské práce           x 

 

7. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 Úvodní statistické údaje  

Celkově bylo vyplněno 55 dotazníků. Z toho 9 jich bylo z šetření vyřazeno. Do 

dotazníkového šetření tak byly zahrnuty odpovědi 46 respondentů – ředitelů mateřských škol.  

Celková úspěšnost vyplnění dotazníku je 52,3 %. Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno v 

prvních šesti dnech po spuštění dotazníkového šetření. 62 % respondentů trvalo vyplnění 

dotazníku 5 -10 minut a 22 % respondentů vyplňovalo dotazník 2 – 5 minut. Dotazník navštívilo 

pomocí přímého odkazu 93 % návštěvníků a pomocí odkazu na sociální síti navštívilo dotazník 

7 % návštěvníků. 

 Zpracování údajů výzkumného šetření 

Názory respondentů jsou uváděny v procentech. U otázek doplňujících – č. 8, č. 9 jsou 

uvedeny odpovědi v absolutních hodnotách, a to z toho důvodu, že na ně odpovídala pouze 

polovina respondentů, protože otázky byly vázány na odpověď v otázce č. 7. Odpovědi na 

otázku č. 13 a č. 18 jsou rovněž uvedeny v absolutních hodnotách. Jedná se o volná vyjádření 

respondentů umožňující uvést libovolný počet volných odpovědí. Otázku č. 13 zodpověděli 

všichni respondenti, na otázku č. 18 odpovědělo 6 respondentů, ze kterých čtyři respondenti 

opakovali to, co již vypověděli v otázce předchozí. Odpovědi u otázky č. 16 jsou vázané na 

předchozí otázku, tudíž se netýkají všech respondentů a jejich hodnota je vyjádřena rovněž 

absolutně. 
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Otázka č. 1 

Jsem ředitelkou/ředitelem 

Tabulka 3, Odpovědi k otázce č. 1 

odpověď počet responzí podíl v % 

státní MŠ 44 95,7 

privátní MŠ zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení  2 4,3 

jiné MŠ, uveďte, prosím 1 2,1 

 

 

Graf 1, Odpovědi – otázka č. 1 

 

Zjištění 

Převážná většina škol, které se zúčastnily dotazníkového šetření, jsou státními 

mateřskými školami. Jedná se o 95,7 % mateřských škol. 2 % jsou zastoupeny mateřské školy 

privátní zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení. V odpovědi jiné je zaznamenaná volná 

odpověď „dvě sloučená pracoviště“ bez další specifikace a vlivu na výsledek šetření. 

Otázka č. 2 
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Typ školy 

 

Tabulka 4, Odpovědi k otázce č. 2 

odpověď počet responzí podíl v % 

standardní MŠ 37 80,4 

MŠ s internátním provozem 2 4,3 

MŠ speciální (§16 odst. 9 ŠZ) 0 0 

standardní MŠ s alternativní třídou/třídami 2 4,3 

alternativní MŠ 2 4,3 

MŠ při zdravotnickém zařízení 0 0 

MŠ při ZŠ 1 2,2 

jiný druh MŠ, prosím, uveďte 2 4,3 

 

 

Graf 2, Odpovědi – otázka č. 2 

 

Zjištění 
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Standardní mateřské školy byly zastoupeny v šetření 80,4 %. Mateřské školy při základní 

škole 2,2 %, mateřské školy s internátním provozem, mateřské školy standardní s alternativní 

třídou či třídami a mateřské školy alternativní představují v každé kategorii 4,3 % respondentů. 

Celkem 4,3 % jsou v šetření zastoupeny dvě organizace – jedna standardní mateřská škola se 

speciálními třídami dle §16 ŠZ a pracoviště představující dvě sloučená zařízení, které není blíže 

specifikováno. 

 

Otázka č. 3 

Parametry školy 

Tabulka 5, Odpovědi k otázce č. 3 

počet 

tříd/pracovišť 

parametr: třídy 

podíl v %  

 

parametr: třídy 

počet responzí 

 

parametr/pracoviště 

podíl v % 

 

parametr/pracoviště 

počet responzí 

 

1 8,7 4 76,1 35 

2 13,0 6 13,0 6 

3 13,0 6 8,7 4 

4 17,4 8 2,2 1 

5 – 6 32,6 15 0 0 

7 – 8 13,0 6 0 0 

9 – 10 2,2 1 0 0 

11 – 13 0 0 0 0 

14 a více 0 0 0 0 
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Graf 3, Odpovědi – otázka č. 3 

 

 

Zjištění 

Z tabulky odpovědí vyplývá, že většina mateřských škol – 76,1 % má jedno pracoviště. 

Největší počet pracovišť má mateřská škola se čtyřmi pracovišti – její procentní podíl je 2,2 %. 

21,7 % škol v šetření lze označit jako malé – s počtem dětí do padesáti – ty představují mateřské 

školy jednotřídní a dvoutřídní. Největší procentuální zastoupení mají v šetření mateřské školy 

s 5 – 6 třídami. 

Lze se domnívat, že přibližně třetinu mateřských škol, které mají více než jedno 

pracoviště, představují školy v Praze a velkých městech, kdy je nezřídka několik dříve 

samostatných mateřských škol sloučeno do jedné organizace. 

Otázka č. 4 

Škola, kterou řídím 

 

Tabulka 6, Odpovědi k otázce č. 4 

odpověď podíl v % počet responzí 
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má odpovídající počet pedagogických pracovníků 80,4 37 

nemá odpovídající počet pedagogických pracovníků, chybí 1 

pedagogický pracovník 
10,9 5 

nemá odpovídající počet pedagogických pracovníků, 

postrádá 2 pedagogické pracovníky 
8,7 4 

nemá odpovídající počet pedagogických pracovníků, 

postrádá 3-4 pedagogické pracovníky 
0 0 

nemá odpovídající počet pedagogických pracovníků, 

postrádá více než 4 pedagogické pracovníky 
0 0 

 

 

 

 

 

Zjištění 

Graf 4, Odpovědi – otázka č. 4 
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Z uvedených odpovědí vyplývá, že dostatečný počet pedagogických pracovníků má 80,4 % 

mateřských škol. V ostatních dotázaných mateřských školách je pedagogických pracovníků 

nedostatek. 10,9 % respondentů uvádí, že v jejich škole chybí jeden pedagogický pracovník 

a  8,7 % škol postrádá pedagogické pracovníky dva.  

 

Otázka č. 5 

Stávající pedagogický sbor školy 

Možné odpovědi 

Tabulka 7, Odpovědi k otázce č. 7 

odpověď podíl v % počet responzí 

je složen výhradně z kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků 
69,6 32 

čítá pedagogického pracovníka, který si odbornou kvalifikaci 

rozšiřuje 
13,0 6 

čítá pedagogického pracovníka, který odbornou kvalifikaci 

teprve získává 
19,6 9 

čítá pedagogického pracovníka bez odborné kvalifikace 2,2 1 
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Graf 5, Odpovědi – otázka č. 5 

 

Zjištění 

Výhradně kvalifikované pedagogické pracovníky zaměstnávají necelé dvě třetiny 

mateřských škol. Více než desetina škol zaměstnává pedagogického pracovníka, který si 

odbornou kvalifikaci rozšiřuje a téměř pětina škol zaměstnává pedagogického pracovníka, který 

odbornou kvalifikaci teprve získává. Toto zjištění se zdá vzhledem k výpovědi získané 

v předešlé otázce logické a dokresluje situaci neuspokojivého stavu personálního zajištění 

pedagogických sborů mateřských škol. Ředitelé tedy volí obsazení pracovní pozice pedagoga 

zaměstnancem, který si kvalifikaci teprve získává či získávat bude, což je řešení krajní. Lze je 

využít omezeně a jeho aplikaci upravuje § 22 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 197/2014 Sb.  

Otázka č. 6 

Otázky personálního plánování pedagogických pracovníků řeší 

 

Tabulka 8, Odpovědi k otázce č. 6 

odpověď podíl v % počet responzí 
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pouze ředitel/ka školy 52,2 24 

ředitel/ka školy spolu s jeho/jejím zástupcem 45,7 21 

ředitel/ka školy a personalista 0 0 

ředitel/ka školy a externí firma 2,2 1 

Napište, prosím, jiné případné řešení. 0 0 

 

 

Graf 6, Odpovědi – otázka č. 6 

Zjištění 

Ve většině případů řeší otázku plánování pedagogických pracovníků ředitel školy nebo 

ředitel školy spolu s jeho zástupcem, počet responzí jednoho či druhého řešení je takřka 

shodný. Pouze jedna responze uvádí, že se otázkami plánování pedagogických pracovníků 

zabývá ředitelka a externí firma. Situace v praxi tak odpovídá poznatkům z teorie, kdy odborná 

literatura plánování pracovníků v malých organizacích označuje jako personální činnost, kterou 

realizuje majitel či nejvyšší vedoucí pracovník. 
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Otázka č. 7 

Škola personální plán pedagogických pracovníků 

Tabulka 9, Odpovědi k otázce č. 7 

odpověď podíl v % počet responzí 

nevytváří 50 23 

vytváří pro období 1 roku 23,9 11 

vytváří pro období 1-3 let 21,7 10 

vytváří pro období 3-5 let 6,5 3 

doplňte případnou jinou variantu. 0 0 

 

 

Graf 7, Odpovědi – otázka č. 7 

 

Zjištění 

Polovina škol plán pedagogických pracovníků nevytváří. Pro období jednoho roku tento 

plán vypracovává 11 škol, pro střednědobé období 1-3 let vytváří personální plán 
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pedagogických zaměstnanců 10 škol a 3 školy vytváří plán dlouhodobý pro období 3-5 let. 

Z těchto výpovědí vyplývá, že jedna škola z dotázaných vytváří personální plán pedagogických 

pracovníků pro dvě období. Rozborem bylo zjištěno, že tato škola konkrétně vytváří krátkodobý 

a střednědobý personální plán pedagogických pracovníků.  

 

Otázka č. 8 – doplňující 

Na otázku odpovědělo pouze 23 ředitelů škol, tedy polovina respondentů. 

Personální plán pedagogických pracovníků 

 

Tabulka 10, Odpovědi k otázce 8 

odpověď počet responzí 

je zpracován pomocí digitálního programu 2 

má podobu ručně psaného textového 

dokumentu/dokumentu vytvořeného v textovém editoru 
13 

škola jej vytváří, avšak není vizualizovaný 8 

 

Zjištění 

Konkrétní podoba plánu pedagogických pracovníků je nejčastěji zaznamenána jako 

textový dokument – takto ji zpracovává 13 z 23 mateřských škol. Pomocí digitálního programu 

personální plán pedagogických pracovníků zaznamenávají 2 školy. 8 škol plán vytváří, avšak 

nevizualizuje jej. 

Otázka č. 9 

Personální plán pedagogických pracovníků 

 

Tabulka 11, odpovědi k otázce č. 9 

odpověď počet responzí 

je pravidelně vyhodnocován 13 

není pravidelně vyhodnocován 8 



41 

 

není vyhodnocován 2 

 

Zjištění  

Z 23 mateřských škol vyhodnocuje plán pedagogických pracovníků pravidelně 13 škol, 

nepravidelně 8 škol a 2 školy plán nevyhodnocují. 

 

Otázka č. 10 

Škola v časovém výhledu 3 let 

Tabulka 12, Odpovědi k otázce č. 10 

odpověď podíl v % počet responzí 

potřebuje obsadit pozici učitelky MŠ 39,1 18 

potřebuje obsadit pozici asistenta pedagoga 34,8 16 

potřebuje obsadit pozici speciálního pedagoga 6,5 3 

potřebuje obsadit pozici vychovatelky 2,2 1 

potřebuje obsadit pozici vedoucího pedagogického pracovníka 4,3 2 

nepotřebuje obsadit žádnou pedagogickou pracovní pozici 41,3 19 
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Graf 8, Odpovědi – otázka č. 10 

 

Zjištění 

Na tuto otázku odpověděli opět všichni respondenti dotazníkového šetření, tedy 46 

ředitelů mateřských škol. Zjišťujeme, že více než dvě pětiny škol nepotřebuje v časovém 

horizontu tří let obsadit žádnou pedagogickou pracovní pozici. Ale téměř stejný počet škol 

potřebuje obsadit pracovní místo učitelky MŠ, a pouze o málo nižší je počet mateřských škol 

s plánovanou potřebou obsazení pracovního místa asistenta pedagoga. Plánovanou potřebu 

obsazení pracovního místa speciálního pedagoga pak uvádí 6,5 % škol, 4,3 % škol pak pozici 

vedoucího pedagogického pracovníka. 1 škola potřebuje obsadit pracovní místo vychovatelky. 

Otázka č. 11 

Důvody, pro které škola potřebuje či bude potřebovat získat pedagogy, jsou 

 

Tabulka 13, Odpovědi k otázce č. 11 

odpověď 
podíl 

v % 

počet 

responzí 
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dlouhodobý nedostatek pedagogických pracovníků 4,3 2 

plánovaný odchod stávajícího pedagogického pracovníka do důchodu, na 

mateřskou dovolenou atp. 
45,7 21 

ukončení pracovního poměru na žádost nebo návrh pedagogického 

pracovníka 
6,5 3 

ukončení pracovního poměru stávajícího pedagogického pracovníka (ve 

zkušební době, neprodloužení smlouvy, dohoda o ukončení PP, hrubé 

porušení pracovní kázně) 

2,2 1 

zajištění inkluze – souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga 32,6 15 

neplánované personální oslabení – náhlé dlouhodobé onemocnění, změna 

v osobním životě pedagoga apod. 
19,6 9 

rozšíření kapacity školy (o třídu, pracoviště) 4,3 2 

snížení úvazků stávajících pedagogů 2,2 1 

škola nemá/v období tří let nebude mít potřebu získávat pedagogické 

pracovníky 
26,1 12 

jiné než uvedené – uveďte, prosím, jaké 0 0 
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Graf 9, Odpovědi – otázka č. 11 

 

Zjištění 

Nejčastějším důvodem potřeby mateřských škol získat pedagogické pracovníky je 

plánovaný odchod stávajících pracovníků do důchodu či na mateřskou dovolenou, popřípadě 

z jiného očekávaného důvodu. Druhým nejčastějším důvodem je zajištění inkluze. Z toho 

důvodu bude potřebovat získat pedagogické pracovníky třetina mateřských škol. Téměř 

pětině mateřských škol vznikla potřeba obsazení pedagogického pracovního místa v důsledku 

neplánovaného personálního oslabení ze zdravotních či osobních důvodů pedagoga. Řazeno 

sestupně jsou dále uváděny tyto důvody potřeb mateřských škol získat pedagogické pracovníky: 

ukončení pracovního poměru na žádost nebo návrh pedagogického pracovníka, dlouhodobý 

nedostatek pedagogických pracovníků, zcela ojediněle potom ukončení pracovního poměru 

stávajícího pedagogického pracovníka z iniciativy vedení MŠ a snížení úvazků pedagogů 

stávajících. Rozšíření kapacity školy je důvodem vzniku potřeby získat pedagogické 
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pracovníky u 4,3 % mateřských škol. Potřebu obsazení pracovních míst pedagogickými 

pracovníky neplánuje více než čtvrtina dotázaných škol. 

Otázka č. 12 

Při získávání pedagogických pracovníků škola využívá 

Tabulka 14, Odpovědi k otázce č. 12 

odpověď podíl v % počet responzí 

vlastní stávající personální zdroje (navýšení úvazků, využití 

nařízení přesčasů, organizační změny) 
37 17 

vlastní vytvořenou databázi (z uložených vybraných poptávek či 

inzerátů, důchodci, bývalí zaměstnanci, pedagogové na MD) 
45,7 21 

vnější poptávky pracovníků z ČR (poptávka, inzerce, absolventi 

škol, pracovníci z jiných škol, ženy v domácnosti) 
71,7 33 

poptávky pracovníků ze zahraničí 0 0 

jiných zdrojů, prosím, uveďte 2,2 1 
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Graf 10, Odpovědi – otázka č. 12 

 

Zjištění 

Při získávání pedagogických pracovníků využívají mateřské školy nejčastěji vnějších 

zdrojů, k jejichž využívání se hlásí necelé čtyři pětiny respondentů. Lze sem přiřadit i volnou 

odpověď zaznamenanou do „jiných zdrojů“ z důvodu uvedení konkrétního vnějšího zdroje. 

Necelá polovina respondentů využívá vlastní vytvořené databáze. Necelé dvě pětiny 

respondentů využívají vlastních stávajících zdrojů – tedy zdroje vnitřní. Z těchto zjištění se dá 

usuzovat, že při získávání pedagogických pracovníků mateřské školy využívají více než 

jeden zdroj, přičemž nejvíce jsou využívány zdroje vnější. 

 

Otázka č. 13 

Konkrétní osvědčený zdroj získávání pedagogických pracovníků 
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Tabulka 15, Odpovědi k otázce č. 13 

odpověď počet responzí 

ředitelé mateřských škol/sdílení databáze, přímý dotaz 5 

vlastní databáze, zdroj 7 

přímí uchazeči o práci v dané mateřské škole/životopis 3 

reference, doporučení 8 

internetové portály 13 

facebook 2 

regionální pracoviště – odbory školství, krajské úřady apod. 6 

zřizovatel/web či databáze 6 

úřad práce 5 

inzerce  12 

tiskoviny 7 

webové stránky školy 5 

vývěska školy, nástěnky ve škole 1 

studenti či absolventi 6 

důchodci 2 

 

Zjištění 

Z výpovědí respondentů jednoznačně vyplývá, že osvědčenými zdroji při získávání 

pedagogických pracovníků jsou v dotázaných mateřských školách zdroje vnější. 

Nejčastěji jsou těmito zdroji internetové portály. Ty uvedlo 13 ředitelů. Konkrétně to jsou: 

www.edulk.cz, www.pro-skoly.cz či www.materskeskolky.cz – obsahově totožné, 

www.klickevzdelani.cz – školský portál Pardubického kraje, www.annonce.cz, www.prace.cz. 

Dále je školami využíván internetový prostor pro inzerci na webových stránkách školy či 

zřizovatele. 12 ředitelů uvedlo inzerci bez specifikace jejího umístění. Tištěnou inzerci uvedlo 

jako osvědčený zdroj 7 ředitelů, kteří jmenovali následující periodika: Učitelské noviny – 3x, 

Informatorium – 2x, deník Metro – 1x a v jednom případě nekonkretizovali název časopisu. 

Dále z odpovědí vyplývá, že za osvědčený zdroj získávání pedagogických pracovníků 5 ředitelů 

http://www.edulk.cz/
http://www.pro-skoly.cz/
http://www.materskeskolky.cz/
http://www.klickevzdelani.cz/
http://www.annonce.cz/
http://www.prace.cz/
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považuje sdílení kontaktů s jinými řediteli mateřských škol. Vlastní zdroj či databázi 

využívá 10 škol, z toho u 3 škol se tato databáze skládá výhradně z přímých uchazečů o 

pedagogické působení v dané škole. 6 ředitelů uvedlo jako osvědčený zdroj studenty či 

absolventy pedagogických škol. Ojediněle tento zdroj představují důchodci. Mateřským 

školám se osvědčují jako zdroje získávání pedagogických pracovníků i regionální pracoviště. 

Konkrétně byly jmenovány: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, krajský úřad, KVIC – 

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový 

Jičín, příspěvková organizace. Podobně je tomu i s využitím úřadů práce. Pouze jedna 

responze uvádí nástěnku a vývěsku školy. 

Otázka č. 14 

Při získávání pedagogických pracovníků škola preferuje 

Tabulka 16, Odpovědi k otázce č. 14 

 

odpověď podíl v % počet responzí 

vlastní zdroje (stávající pedagogický personál či pedagogická 

personální rezerva, vlastní databáze) 
65,2 30 

vnější zdroje 34,8 16 
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Graf 11, Odpovědi – otázka č. 14 

 

Zjištění 

Respondenti jednoznačně preferují vlastní zdroje pedagogických pracovníků, což je 

zajímavé zjištění vzhledem k odpovědím v otázce předchozí, ze kterých vyplývá častější 

využívání zdrojů vnějších. Odpovědi si však úplně neodporují. Co je preferované, nemusí být 

osvědčené a naopak. Je také potřebné dodat, že varianta odpovědi „vlastní zdroje“ nemusí být 

výpovědní hodnotou zcela identická preferenci výhradně vnitřních zdrojů, neboť specifikace 

odpovědi v závorce zahrnuje do označení „vlastní zdroje“ i položku „vlastní databáze“, kterou 

nemusí představovat výhradně vnitřní zdroje. Vlastní zdroje preferuje 65,0 % respondentů. 

Otázka č. 15 

V časovém výhledu 3 let 
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Tabulka 17, Odpovědi k otázce č. 15 

 

 

Graf 12, Odpovědi – otázka č. 15 

 

 

Zjištění 

Více než polovina škol ve střednědobém plánovacím období neočekává nadbytek 

pedagogických pracovníků. Téměř dvě pětiny respondentů nedokáží říci, zda bude škola ve 

odpověď podíl v % počet responzí 

nedokáži říci, zda bude či nebude škola řešit nadbytek 

pedagogických pracovníků 
37 17 

škola nemusí řešit nadbytek pedagogických pracovníků, 

neočekává jej 
58,7 27 

bude škola řešit nadbytek pedagogických pracovníků a řešení je 

připraveno 
4,3 2 

bude škola řešit nadbytek pedagogických pracovníků, ale řešení 

ještě nenašla či nerozhodla 
0 0 
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střednědobém horizontu tuto problematiku řešit a pouze dvě školy otázku nadbytku 

pedagogických pracovníků řešit budou a řešení mají připravené. Z uvedených odpovědí 

vyplývá, že většina škol uplatňuje odhad a plánování potřeby pedagogických pracovníků.  

Otázka č. 16 

Nadbytek pedagogických pracovníků škola řešila/bude řešit z důvodu/ů 

Tabulka 18, Odpovědi k otázce č. 16 

 

 

 

 

 

Zjištění 

V odpovědích na tuto otázku je označeno 12 responzí, které označují nadbytek 

pedagogů z důvodu nižší naplněnosti školy dětmi. Vzhledem k tomu, že v otázce předchozí 

byly získány údaje o tom, že z oslovených škol nadbytek pedagogů očekávají pouze dvě školy, 

deset mateřských škol tedy již nadbytek pedagogických pracovníků řešilo v minulosti. Jedním 

z důvodů tohoto zjištění může být i pokles porodnosti v ČR v letech 2012 a 2013. (dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2016) Deset respondentů 

řešilo nadbytek pedagogických pracovníků z důvodu ukončení podpůrného opatření dítěti. 

V dotazníku čtyři respondenti využili možnosti volné výpovědi, kde uvedli, že škola nadbytek 

pedagogických pracovníků neřešila.  

Otázka č. 17 

Pro řešení nadbytku pedagogů by škola využila/využije 

 

odpověď počet responzí 

snížení počtu dětí ve škole, zrušení třídy, pracoviště 12 

ukončení podpůrného opatření dítěti  10 

z jiného důvodu, vypište, prosím 4 – nadbytečná informace 

https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2016
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Tabulka 19, Odpovědi k otázce č. 17 

 

odpověď 
% % % % % 

responze responze responze responze responze 

 

s největší 

pravděpodobností 

využije 

pravděpodobně 

využije 

s největší 

pravděpodobností 

nevyužije 

nevyužije 
nelze 

využít 

převedení 

pedagogického 

pracovníka na 

jiný druh 

práce 

 

10,9 

 

15,2 19,6 21,7 32,6 

5 7 9 10 15 

přeložení na 

jiné pracoviště 

školy 

6,5 8,7 6,5 26,1 52,2 

3 4 3 12 24 

výpověď pro 

nadbytečnost 

26,1 23,9 30,4 19,6 0 

12 11 14 9 0 

nabídka 

snížení úvazků 

stávajícím 

pedagogům 

30,4 13,0 16,1 26,1 4,3 

14 6 12 12 2 



53 

 

 

Graf 13, Odpovědi – otázka č. 17 

 

 

Zjištění 

Pro řešení nadbytku pedagogických pracovníků s největší pravděpodobností nevyužije 

výpověď pro nadbytečnost více než čtvrtina škol. Téměř stejný počet škol naopak s největší 

pravděpodobností tuto možnost využije. Pravděpodobně tuto možnost využije stejné 

množství škol – přibližně pětina jako těch, které ji nevyužijí. Lze tedy říci, že polovina 

respondentů se přiklání k řešení nadbytku pedagogických pracovníků pomocí výpovědi pro 

nadbytečnost, zatímco druhá polovina respondentů se přijetí takového opatření brání buď 

zcela či je spatřuje jako řešení mezní. 

K řešení pomocí nabídky snížení úvazku stávajícím pedagogům se přiklání necelá 

polovina respondentů, kdy s největší pravděpodobností toto řešení využije 30,4 % škol. Více 

než polovina respondentů - 52, 2 %, toto řešení nezvolí, z toho 26,1 % respondentů určitě a 

stejný počet respondentů je nezvolí pravděpodobně. 4,3 % respondentů jako odpověď označilo, 

že toto řešení nelze využít. 

Přeložením na jiné pracoviště nadbytek pedagogických pracovníků nelze vyřešit 

v případě více než poloviny respondentů, konkrétně v případě 52,2 % mateřských škol. 
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Toto řešení nevyužije dalších 26,1 % respondentů a s největší pravděpodobností nevyužije 

6,5 % mateřských škol. Jako možné řešení se tak přeložení na jiné pracoviště školy jeví pouze 

pro 15,2 % respondentů, kdy s největší pravděpodobností toto řešení využije 6,5 % škol. Je 

zde na místě podotknout, že toto řešení je z podstaty věci podmíněné. 

Převedení pedagogického pracovníka na jiný druh práce nelze využít jako řešení 

nadbytku pedagogických pracovníků v případě 32,6 % respondentů. Toto řešení nevyužije 

dále 21,7 % škol a s největší pravděpodobností je nevyužije 19,6 % respondentů. 

Pravděpodobně je naopak využije 15,2 % respondentů a s největší pravděpodobností je 

využije 10,9 % respondentů. 

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že pro řešení nadbytku pedagogických pracovníků 

jsou nejpreferovanějšími řešeními výpověď pro nadbytečnost a nabídka snížení úvazku 

stávajícím pedagogům. Z nabízených možností je třetí v pořadí převedení pedagogického 

pracovníka na jiný druh práce a pravděpodobně i z důvodu odlišností škol v počtu pracovišť 

má nejnižší preferenci přeložení pedagogického pracovníka na jiné pracoviště školy.  

Otázka č. 18 

Pro řešení nadbytku pedagogů by škola využila/využije 

(Doplňte v případě, že Vámi zvolené řešení nebylo v předchozí otázce zahrnuto mezi možné 

odpovědi.) 

 

Tabulka 20, Odpovědi k otázce č. 18 

 

 

 

 

 

Zjištění 

Ze získaných odpovědí vyplynulo ještě další řešení nadbytku pedagogických pracovníků. 

Toto řešení uvedl jeden respondent, a to ukončení pracovního poměru na dobu určitou. 

Zbylá zde uvedená řešení již byla zvolena v rámci odpovědi na předchozí otázku.   

Otázka č. 19 

odpověď počet responzí 

ukončení poměru na dobu určitou 1 

ukončení pracovního poměru s vyplacením odstupného 1 

odpovědi uvedené v předchozí otázce 4 
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Změny, které se týkají personálního plánu pedagogů 

Tabulka 21, Odpovědi k otázce č. 19 

 

 

Graf 14, Odpovědi – otázka č. 19 

 

 

Zjištění 

Většina mateřských škol se snaží změny týkající se plánu pedagogických pracovníků 

řešit s předstihem – téměř 80 % respondentů. Více než dvě pětiny mateřských škol se snaží 

předvídat, řešit a ošetřovat změny v personálním plánu pedagogických pracovníků, téměř 

stejný počet škol se snaží změny předvídat a ve chvíli jejich vzniku hledají řešení a pětina 

škol tyto změny řeší s jejich vznikem. Získané responze vypovídají o uplatňování předvídání 

odpověď podíl v % 
počet 

responzí 

řeší škola s jejich vznikem 19,6 9 

se snažíme předvídat a ve chvíli jejich vzniku hledat řešení 39,1 18 

se snažíme předvídat, řešit a ošetřovat s předstihem 41,3 19 
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a odhadu při plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách i přes to, že 

v předchozích odpovědích polovina respondentů uvedla, že jejich mateřská škola personální 

plán pedagogických pracovníků nevytváří. Ač plán jako takový některé školy nevytvářejí, 

potřebné dílčí činnosti s plánováním pedagogických pracovníků související většina z nich 

vykonává. 

Otázka č. 20 

Délka mojí ředitelské praxe je 

Tabulka 22, Odpovědi k otázce č. 20 

 

 

Graf 15, Odpovědi – otázka č. 20 

 

 

odpověď podíl v % 
počet 

responzí 

1 – 3 roky 28,3 13 

4 – 6 let 15,2 7 

7 – 12 let 23,9 11 

12 a více let 32,6 15 



57 

 

Zjištění 

Třetina respondentů výzkumného šetření působí na pozici ředitele mateřské školy 12 let 

a déle. Další nejpočetnější skupinu, více než čtvrtinu, představují ředitelé mateřských škol 

s délkou působení ve funkci 1 -3 roky. S  ředitelskou praxí v délce 7 – 12 let se výzkumného 

šetření zúčastnilo více než pětina respondentů a ředitelé s délkou praxe 4 – 6 let představují 

necelou šestinu respondentů. 

Z těchto údajů vyplývá, že v tomto šetření vypovídalo 56,5 % respondentů s délkou 

ředitelské praxe odpovídající dvěma a více funkčním obdobím ředitele. Délka ředitelské 

praxe pak v případě 43,5 % respondentů je menší nebo rovna jednomu funkčnímu období 

ředitele. 

Otázka č. 21 

Moje nejvyšší dosažené vzdělání je 

Tabulka 23, Odpovědi k otázce č. 21 

 

Zjištění 

Úplné střední odborné či všeobecné vzdělání jako nejvyšší dosažené vzdělání uvedla 

více než čtvrtina respondentů. Více než desetina respondentů pak označila vzdělání vyšší 

odborné. Vysokoškolské vzdělání má tedy nadpoloviční většina dotazovaných ředitelů, 

větší část z nich v programu magisterském a jeden respondent má vzdělání vysokoškolské 

s vyšší kvalifikací. 

odpověď podíl v % 
počet 

responzí 

úplné střední (všeobecné, odborné) s maturitou 28,3 13 

vyšší odborné 13,0 6 

vysokoškolské získané v bakalářském studijním programu 23,9 11 

vysokoškolské získané v magisterském studijním programu 32,6 15 

vysokoškolské s vyšší kvalifikací 2,2 1 
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 Shrnutí výsledků výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak v mateřských školách probíhá personální 

plánování pedagogických pracovníků. Dílčí cíle zjišťovaly současné personální zajištění 

mateřských škol pedagogickými pracovníky, podobu personálního plánu pedagogických 

pracovníků a zdroje jejich získávání. Šetření bylo realizováno prostřednictvím 

elektronického dotazníku. 

Do výzkumného šetření byly zahrnuty odpovědi čtyřiceti šesti respondentů, kteří jsou 

s výjimkou dvou, řediteli státních mateřských škol zapsaných v Rejstříku škol a školských 

zařízení. Zmíněné dvě mateřské školy jsou privátní. Nejvíce jsou v šetření zastoupeny 

mateřské školy standardní, jejichž podíl je více než 80 %. Méně než 5 % jsou zastoupeny 

školy s alternativním programem různých typů a velmi malé procento představují mateřské 

školy při základní škole a mateřské školy internátní.  

Více než tři čtvrtiny mateřských škol mají jedno pracoviště. Výjimku představuje 

jedna mateřská škola, která má pracoviště čtyři. Nejvíce zastoupeny jsou v dotazníkovém 

šetření mateřské školy  pěti až šestitřídní. 

Téměř pětina mateřských škol nemá v současné době odpovídající počet 

pedagogických pracovníků. Polovině z těchto škol chybí dokonce dva pedagogové. 

Výhradně kvalifikovaný pedagogický sbor mají necelé dvě třetiny mateřských škol. Téměř 

pětina škol zaměstnává pedagogického pracovníka, který požadovanou kvalifikaci teprve 

získává. Odbornou kvalifikaci si rozšiřuje více než desetina pedagogických pracovníků. Jedna 

mateřská škola zaměstnává pedagogického pracovníka bez požadované kvalifikace. 

Zde je patrný rozpor s legislativou.  Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a kvalifikační požadavky pro 

učitele mateřské školy uvádí v § 3 a  § 6. Lze se tedy domnívat, že se ředitelé mateřských 

škol  potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pedagogických pracovníků.   

Personální plánování pedagogických pracovníků je u více než poloviny škol 

zahrnutých do výzkumného šetření výhradně v kompetenci ředitele školy. V ostatních 

mateřských školách, kromě jedné, otázku plánování pedagogických pracovníků realizuje 

ředitel společně se zástupcem. Pouze jeden respondent toto řeší ve spolupráci s externí 

firmou. 
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Personální plán pedagogických pracovníků sestavuje polovina dotázaných mateřských 

škol a to pro střednědobé či krátkodobé období. Jedna škola vytváří plán pro období 

krátkodobé i střednědobé. Plán tyto školy vyhodnocují z větší části pravidelně než 

nepravidelně. Škol, které jej nevyhodnocují, je minimum (2 z 23 škol). Nejčastěji má plán 

pedagogických pracovníků podobu textového dokumentu, poměrně často není nijak 

vizualizovaný a ojediněle je zpracován pomocí digitálního programu. 

Ve střednědobém výhledu potřebují téměř dvě pětiny mateřských škol obsadit pracovní 

místo učitelky. Podobně je tomu i s pracovním místem asistenta pedagoga. Zde se 

pravděpodobně odráží dopad inkluze a s ní spojená vzrůstající potřeba škol obsazení 

pracovního místa asistenta pedagoga. Necelých deset procent škol identifikuje ve 

střednědobém plánovacím období potřebu obsazení pracovního místa speciálního pedagoga. 

Dopad inkluze na potřebu obsazení pracovních míst asistenta pedagoga potvrzuje i 

konkrétní zjištění situace týkající se střednědobého plánovacího období, kdy celá třetina 

ředitelů uvedla, že jejich škola bude v tomto období řešit potřebu pokrytí pracovního místa 

asistenta pedagoga. Ojediněle v tomto horizontu budou školy řešit předpokládanou potřebu 

pokrytí pracovního místa vedoucího pedagogického pracovníka. Šetření se zúčastnily dvě 

mateřské školy s internátním provozem, z nichž jedna ve střednědobém období potřebuje 

obsadit pracovní místo vychovatelky. 

Nejčastějším důvodem potřeby obsazení pracovních míst pedagogických pracovníků 

v mateřských školách je plánovaný odchod stávajících pedagogů do důchodu či na 

mateřskou dovolenou. Tento důvod uvádí téměř polovina respondentů. Dalším nejčastějším 

důvodem je zajištění inkluze. Jak již bylo uvedeno, potřebu obsazení pracovního místa 

asistenta pedagoga bude řešit třetina škol. 20 % škol uvedlo jako důvod potřeby pokrytí 

pedagogického pracovního místa neplánované personální oslabení. Důvody ojedinělými pak 

jsou dlouhodobý nedostatek pedagogických pracovníků, ukončení pracovního poměru na 

žádost pedagogického pracovníka, rozšíření kapacity školy.  Zcela ojedinělým důvodem 

je snížení úvazků stávajících pedagogů či ukončení pracovního poměru stávajícího 

pedagogického pracovníka na základě rozhodnutí školy. 

Ačkoli při získávání pedagogických pracovníků mateřské školy nejčastěji využívají 

vnějších zdrojů, které uvádějí jako osvědčené, preferují zdroje vnitřní. Konkrétně využívají 

organizačních změn, nařízení přesčasů nebo navýšení úvazků. Vnější zdroje při získávání 

pedagogických pracovníků využívají všechny školy. Téměř polovina respondentů pak 

využívá vlastní vytvořenou databázi, která zahrnuje jak zdroje vnější, tak i vnitřní.  Lze tedy 
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konstatovat, že mateřské školy využívají oba typy zdrojů získávání zaměstnanců. 

Nejčastějšími osvědčenými zdroji získávání pedagogických pracovníků jsou internetové 

portály. Ředitelé mateřských škol uvádějí jmenovitě www.edulk.cz, www.pro-skoly.cz, 

www.klickevzdelani.cz, www.annonce.cz, www.prace.cz. Mateřským školám se dále 

osvědčuje inzerce na webových stránkách školy či zřizovatele. Inzerce je pro získávání 

pedagogických pracovníků osvědčeným nástrojem celkově. Kromě elektronické podoby 

inzerce se mateřským školám osvědčuje při získávání pedagogických pracovníků inzerce 

tištěná v periodikách Učitelské noviny, Informatorium a Metro. Ředitelé využívají jako 

osvědčený zdroj pedagogických pracovníků i vzájemné sdílení kontaktů uchazečů a též se 

osvědčují studenti či absolventi pedagogických škol. Dále jsou to různá územní pracoviště: 

odbory školství, mládeže a tělovýchovy, krajský úřad, KVIC – Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, příspěvková 

organizace, úřady práce. Ojediněle pak uvádějí ředitelé mateřských škol pedagogické 

pracovníky v důchodovém věku. Pouze jedna responze uvedla vývěsku a nástěnku mateřské 

školy. 

Nadbytek pedagogických pracovníků ve střednědobém výhledu předpokládá 

minimum mateřských škol, které mají řešení již připraveno. Více než polovina mateřských 

škol pak nadbytek pedagogických pracovníků neočekává, což koresponduje se zjištěním 

míry plánované potřeby pedagogických pracovníků. Téměř dvě pětiny respondentů uvádějí, 

že nedokáží říci, zda ve střednědobém plánovacím období bude škola předpokládaný nadbytek 

pedagogických pracovníků řešit. Tyto výpovědi pravděpodobně uvedli ředitelé, kteří personální 

plán pedagogických pracovníků nevytvářejí, nebo mohou souviset s nejistotou spojenou 

s diskusemi ohledně chystané reformy financování regionálního školství od 1. ledna 2019. 

Jako možné důvody potřeby mateřských škol řešit předpokládaný nadbytek pedagogických 

pracovníků uvádějí respondenti snížení počtu dětí v mateřské škole či zrušení pracoviště nebo 

třídy a dále pak ukončení podpůrného opatření dítěti. Tato očekávání mohou souviset 

s úbytkem dětí předškolního věku v menších obcích a městech či v okrajových částech měst 

velkých. Výpověď pro nadbytečnost rozděluje respondenty na dvě poloviny. Jedna polovina 

se k řešení nadbytku pedagogických pracovníků touto cestou přiklání, zatímco druhá toto 

opatření shledává mezním či je odmítá zcela. Po výpovědi pro nadbytečnost je v pořadí 

druhým voleným řešením nabídka snížení úvazku stávajícím pedagogickým pracovníkům, 

ke které se přiklánějí více než dvě pětiny respondentů. Převedení pedagogického pracovníka 

na jiný druh práce přichází v úvahu k řešení předpokládaného nadbytku pedagogických 

http://www.edulk.cz/
http://www.pro-skoly.cz/
http://www.klickevzdelani.cz/
http://www.annonce.cz/
http://www.prace.cz/
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pracovníků u více než pětiny respondentů. Přeložení pedagogického pracovníka na jiné 

pracoviště školy je podmíněno konkrétní podobou školy, a proto je využití takového řešení 

procentuálně nejnižší. Pouze jeden respondent by řešil nadbytek pedagogických pracovníků 

ukončením pracovního poměru na dobu určitou.  

Z výzkumného šetření dále vyplynulo, že ač všechny mateřské školy personální plán 

pedagogických pracovníků nevytvářejí, přesto dílčí činnosti s ním spojené realizují. 

Předvídání změn týkajících se personálního plánu pedagogů praktikuje více než 80 % škol. 

Řešení těchto změn plánuje více škol než těch, které je hledají až s jejich vznikem. Necelá 

pětina mateřských škol změny nepředvídá a řeší je s jejich příchodem.  

Výzkumného šetření se zúčastnila více než polovina ředitelů mateřských škol, jejichž 

délka ředitelské praxe odpovídá dvěma a více funkčním období ředitele. Ostatní respondenti 

působí v pozici ředitele mateřské školy v délce nepřesahující jedno funkční období. Více než 

polovina dotazovaných ředitelů mateřských škol dosáhla vysokoškolského vzdělání, kdy 

téměř třetina respondentů tohoto vzdělání dosáhla v magisterském studijním programu. 
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývá plánováním pedagogických pracovníků mateřských škol. 

Plánování pracovníků sleduje stanovení současné i budoucí potřeby obsazení volných 

pracovních míst, odhad pokrytí této potřeby a hledání řešení v případě, kdy lze předpokládat, 

že pracovníků bude nedostatek či přebytek. 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak probíhá plánování pedagogických pracovníků 

v mateřských školách. Hlavní cíl byl rozdělen do cílů dílčích, které zjišťují současné personální 

zajištění mateřských škol pedagogickými pracovníky, podobu personálního plánování 

pedagogických pracovníků v mateřských školách a zdroje, které mateřské školy pro získávání 

pedagogických pracovníků využívají.  

Teoretická část bakalářské práce vychází ze studia odborné literatury. V kapitole 2 

vymezuje plánování jako první sekvenční manažerskou funkci a proces, který sleduje 

dosahování cílů organizace a zajišťuje její prosperitu a konkurenceschopnost. Popisuje 

potřebné kroky k sestavení plánu. Plán jako výsledek procesu plánování sleduje dosažení 

stanoveného cíle, potřebné kroky, parametry požadované kvality a je vymezen časově. Pro 

efektivní plánování můžeme využít SWOT a SMART analýzy. Ve školství lze využít třídění 

plánů dle časového horizontu, který sledují, dle věcného obsahu, stupně řízení a též podle toho, 

zda plány vyplývají ze závazné legislativy (rutinní plány) či z konkrétního podnětu (plány 

jedinečné). Tvorba plánů organizace vyplývá z plánů strategických, její filozofie a dostatečných 

informací k prognóze budoucího vývoje. Důležitou roli v plánování má i průběžné 

vyhodnocování plánu a jeho případné upravování dle dílčích zjištění, případně úpravy pro další 

plánovací období. 

Kapitola 3 popisuje personální plánování jako jednu z personálních činností vycházející 

z personální strategie organizace. Označuje východisko i obvyklé tři oblasti personálního 

plánování – plánování potřeby zaměstnanců, plánování pokrytí potřeby zaměstnanců a 

plánování personálního rozvoje zaměstnanců, které charakterizuje a přibližuje. Dále popisuje 

postup při plánování pracovníků a konkrétní možnosti při řešení jednotlivých variant, které 

mohou při personálním plánování nastat. Popsány jsou intuitivní metody odhadu potřeby 

zaměstnanců a metody získávání zaměstnanců. 

Kapitola 4 se zabývá pojmem pedagogický pracovník a odkazuje na legislativní pramen 

– zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících. Vyjmenovává jednotlivé 

činnosti a pracovní místa pedagogických pracovníků, zdůrazňuje skutečnost, že pedagogický 
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pracovník je zaměstnancem právnické osoby vykonávající vzdělávací činnost, zaměstnancem 

státu nebo ředitelem školy.  

Kapitola 5 charakterizuje mateřskou školu a její činnost a uvádí základní legislativní 

prameny vymezující její postavení a působení ve vzdělávacím systému a rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání jako závazný dokument, z něhož předškolní vzdělávání 

v mateřských školách vychází. Kapitola zmiňuje i současný normativní systém financování 

státních škol, na jehož základě je stanovován počet pedagogických úvazků.  

V úvodu empirické části bakalářské práce je stanoven výzkumný problém – plánování 

pedagogických pracovníků – a základní východiska při jeho stanovování. Těmi jsou zejména 

změna požadavků na kvalifikaci pedagogických pracovníků vyplývající z novely zákona č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících s účinností k 1. 1. 2015 a vyhláška č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s účinností k 1. 9. 

2016.  

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak v mateřských školách probíhá 

plánování pedagogických pracovníků. Dílčí cíle sledují současné zajištění mateřských škol 

pedagogickými pracovníky, podobu plánování těchto pracovníků a zdroje zaměstnanců, které 

mateřské školy při plánování pedagogických pracovníků využívají.  

Pro výzkum je zvolena kvantitativní metoda dotazníku z  důvodu vysoké 

pravděpodobnosti získání responzí. Dotazník obsahuje 21 otázek. Pomocí nich jsou zjišťovány 

identifikační údaje a mapována situace, kterou sledují dílčí cíle. Do šetření bylo zahrnuto 46 

mateřských škol, respondenty představují jejich ředitelé. 

Výzkumné šetření nalezlo odpovědi na dílčí cíle, a tím i na cíl hlavní. 

Současné personální zajištění mateřských škol pedagogickými pracovníky není 

dostatečné. Pětina mateřských škol postrádá jednoho či dva pedagogické pracovníky. Stejný 

počet škol pak zaměstnává pedagogické pracovníky, kteří požadavky odborné kvalifikace 

nesplňují. Pedagogické zajištění těchto škol neodpovídá požadavkům daných legislativou a 

závaznými dokumenty. Pro střednědobé plánovací období dvě pětiny mateřských škol 

předpokládají potřebu obsazení pracovního místa učitele a téměř stejný počet škol potřebu 

obsazení místa asistenta pedagoga, lze se tedy domnívat, že aktuální současná situace je 

obdobná. Řediteli uvedené nedostatečné zajištění pedagogického sboru se tak s největší 

pravděpodobností v současné době týká nejen učitelů, ale rovněž i asistentů pedagoga. Dá se 
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usuzovat, že tato situace odráží změny požadavků, které pro mateřské školy představují 

legislativní změny – novela zákona o pedagogických pracovnících a vyhláška 27/2016 Sb.  

V otázce konkrétní podoby plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách 

šetření zjistilo, že otázky spojené s plánováním pedagogických pracovníků řeší buď ředitelé 

mateřské školy sami, nebo ředitelé spolu se svým zástupcem. Pouze jeden ředitel řeší personální 

plánování spolu s externí firmou. Zde je patrná shoda s teoretickými prameny, které udávají, že 

v malých firmách, k nimž lze jednoznačně mateřské školy přirovnat, se personálnímu plánování 

věnuje majitel či nejvyšší vedoucí pracovník. 

V časovém horizontu tří let, střednědobém plánovacím období, mají téměř dvě pětiny 

mateřských škol plánovanou potřebu obsazení pracovního místa učitele a skoro stejný počet 

škol tuto potřebu identifikuje u pracovního místa asistenta pedagoga. Necelá desetina škol 

označila předpokládanou potřebu obsazení pracovního místa speciálního pedagoga. Ojediněle 

se jedná o potřebu obsazení místa vedoucího pedagogického pracovníka – dvě responze a 

pracovního místa vychovatele v jednom případě, což vyplývá jistě i z faktu, že ve výzkumu 

byly zastoupeny pouze dvě mateřské školy s internátním provozem. Nejčastějšími důvody 

potřeby obsazení pedagogických pracovních míst v mateřských školách jsou odchody 

pedagogických pracovníků do důchodu či na mateřskou dovolenou – uvedla téměř polovina 

respondentů. Dalším důvodem pak je neplánované personální oslabení spojené s důvody 

zdravotními či osobními – téměř pětina respondentů. Dalším nejčastějším důvodem je pro téměř 

třetinu mateřských škol zajištění inkluze obsazením pracovního místa asistenta pedagoga, což 

koresponduje s předchozími zjištěními. Ve stejném období pak nadbytek pedagogických 

pracovníků plánuje minimum mateřských škol, které již mají řešení připraveno – jedná se o dvě 

mateřské školy – a více než polovina škol nadbytek pedagogických pracovníků neočekává, což 

taktéž koresponduje se zjištěními výše uvedenými. Více než třetina ředitelů pak nedokáže říci, 

zda jejich škola bude či nebude v uvedeném období řešit otázku nadbytku pedagogických 

pracovníků. Vzhledem k tomu, že polovina škol plán pedagogických pracovníků nevytváří 

v žádné podobě, lze usuzovat, že se jedná zejména o tyto školy a část škol, které plánování 

pedagogických pracovníků cíleně realizují, ale v souvislosti například s diskutovanými 

chystanými změnami financování škol ze státního rozpočtu si nejsou budoucí podobou potřeby 

pedagogických pracovníků jisti. S nadbytkem pedagogických pracovníků byla či bude 

konfrontována polovina z dotázaných respondentů. Přibližně čtvrtina škol z důvodu snížení 

počtu dětí ve třídě, zrušení třídy či pracoviště. Dalším důvodem nadbytku pedagogických 

pracovníků je ukončení podpůrného opatření dítěti. Řešení nadbytku pedagogických 
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pracovníků rozděluje ředitele mateřských škol na dvě poloviny. Zatímco jedna polovina toto 

řešení shledává jako nejpravděpodobněji využitelnou variantu výběru jejich řešení, druhá ji 

shledává jako řešení krajní či ji odmítá vůbec. Řada ředitelů by volila jako řešení nabídku 

snížení úvazku stávajícím zaměstnancům a někteří ředitelé by volili i převedení na jiný druh 

práce. Jeden respondent uvedl jako řešení takové situace ukončení pracovního poměru na dobu 

určitou. 

Přestože přesně polovina ředitelů uvedla, že jejich škola plán pedagogických pracovníků 

nevytváří, jednotlivé odpovědi vypovídají o tom, že činnosti s ním spojené však školy 

uskutečňují, což je logické a pro fungování školy jako vzdělávací instituce naprosto nezbytné. 

Ke konkrétní podobě plánu pedagogických pracovníků se vyjádřila přesně polovina oslovených 

respondentů – nejčastěji má plán podobu textového dokumentu, často jeho podoba 

vizualizována není a v ojedinělých případech je zpracován pomocí digitálního programu. Tyto 

plány, až na nepatrné výjimky, školy vyhodnocují, většina z nich pravidelně. Školy, které 

uvedly, že plán pedagogických pracovníků vytvářejí, jej sestavují pro období krátkodobé a 

střednědobé v téměř shodném početném zastoupení a tři školy uvedly období dlouhodobé. Ač 

se polovina ředitelů k tvorbě plánu pedagogických pracovníků nehlásí, jejich aktivita a 

odpovědi v dotazníkovém šetření potvrzují, že většina činností s tímto plánováním 

souvisejících je jimi realizována, možná automaticky či intuitivně, a většina z ředitelů má 

konkrétní představu o potřebách školy týkajících se pokrytí pracovních míst pedagogických 

pracovníků ve střednědobém i krátkodobém období. 

Při získávání pedagogických pracovníků využívají mateřské školy vnější i vnitřní zdroje 

pracovníků. Ačkoli preferují zdroje vnitřní, zejména navýšení úvazků, nařízení přesčasů, 

organizační změny, z šetření vyplývá, že nejčastěji mateřské školy využívají a jako osvědčené 

uvádějí zdroje vnější. Polovina respondentů uvádí využívání vlastní vytvořené databáze, která 

představuje zdroje vnější a částečně i vnitřní. Nejčastějšími osvědčenými zdroji získávání 

pedagogických pracovníků jsou internetové portály. Nejčastější metodou získávání 

pedagogických pracovníků je pak inzerce, ať již v internetovém prostředí či v tištěné podobě 

v odborných periodikách či běžných denících. Jako častý zdroj získávání pedagogických 

pracovníků jsou uvedeny různé druhy územních pracovišť – školské odbory zřizovatele, kraje, 

vzdělávací instituce nebo úřady práce. Osvědčený zdroj získávání pedagogů představují i 

studenti a absolventi pedagogických škol či vzájemné sdílení kontaktů uchazečů mezi řediteli.  

Ačkoli polovina respondentů uvádí, že plán pedagogických pracovníků škola nesestavuje, 

činnosti spojené s plánováním pedagogických pracovníků provádějí, což potvrzují nejen 
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odpovědi v některých konkrétních otázkách, ale i skutečnost, že předvídání změn, které se 

personálního plánu týkají, realizují čtyři pětiny škol potažmo jejich oslovených ředitelů. 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak probíhá plánování pedagogických pracovníků 

v mateřských školách. Na základě studia odborné literatury, dotazníkového šetření sledujícího 

cíle dílčí a jejich následným naplněním byl cíl práce splněn.  

Práce může být námětem a inspirací pro vedoucí pracovníky mateřských škol zabývající 

se plánováním pedagogických pracovníků. Přináší námět k zamyšlení se nad současnou 

pedagogickou personální situací mateřských škol, okolnostmi, které ji v současném okamžiku 

ovlivňují a ve střednědobém období školy předvídají a předpokládají, je ovlivňovat budou. 

Jmenuje některé metody a postupy, které lze při plánování využít a které školy při 

uskutečňování plánování pedagogických pracovníků využívají. Označuje mateřskými školami 

osvědčené zdroje získávání pedagogických pracovníků. 
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Příloha 1 – dotazník výzkumného šetření 

Personální plánování pedagogických pracovníků v MŠ 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

jsem ředitelkou MŠ v Praze a zároveň studentkou Centra školského managementu Pedagogické 

fakulty UK. Moje bakalářská práce se zabývá otázkami personálního plánování pedagogů v 

MŠ a jejich možnými řešeními. Obracím se proto na Vás s prosbou o vyplnění krátkého 

dotazníku. 

Dotazník obsahuje celkem 21 otázek, které jsou formulovány převážně jako variabilní 

výpovědi o sledovaném jevu. Výběrem z nabídky pak výpověď konkretizujete tak, jak 

odpovídá skutečnosti ve vaší organizaci, případně můžete doplnit vlastní text. Pod zadáním 

některých otázek je případná krátká nápověda. Dotazník je zcela anonymní. Jeho vyplnění trvá 

přibližně 5 minut. V případě Vašeho zájmu Vám ráda zašlu jeho vyhodnocení. 

Děkuji Vám za Váš čas, ochotu a vstřícnost. 

Jitka Krupičková 

1. Jsem ředitelkou / ředitelem 

 státní MŠ 

 privátní MŠ zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení 

 jiné MŠ, uveďte, prosím 

2. Typ školy 

Nápověda k otázce: Označte typ školy, kterou řídíte. 

 standardní MŠ 

 MŠ s internátním provozem 

 MŠ speciální (§ 16 odst. 9 ŠZ) 

 standardní MŠ s alternativní třídou / třídami 

 alternativní MŠ 

 MŠ při zdravotnickém zařízení 

 MŠ při ZŠ 

 jiný druh MŠ, prosím, uveďte 

3. Parametry školy 

Nápověda k otázce: Označte parametry odpovídající škole, kterou řídíte. 

 1 2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-13 14 a více 

počet tříd školy  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

počet pracovišť školy  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

4. Škola, kterou řídím 

 má odpovídající počet pedagogických pracovníků 

 nemá odpovídající počet pedagogických pracovníků, chybí 1 pedagogický pracovník 

 nemá odpovídající počet pedagogických pracovníků, postrádá 2 pedagogické pracovníky 

 nemá odpovídající počet pedagogických pracovníků, postrádá 3 - 4 pedagogické pracovníky 

 nemá odpovídající počet pedagogických pracovníků, postrádá více než 4 pedagogické 

pracovníky 

5. Stávající pedagogický sbor školy  

Nápověda k otázce: Lze označit více odpovědí. 

 je složen výhradně z kvalifikovaných pedagogických pracovníků 

 čítá pedagogického pracovníka, který si odbornou kvalifikaci rozšiřuje 

 čítá pedagogického pracovníka, který odbornou kvalifikaci teprve získává 

 čítá pedagogického pracovníka bez požadované odborné kvalifikace 

6. Otázky personálního plánování pedagogických pracovníků řeší 

Nápověda k otázce: Označte možnost odpovídající nastavení ve vaší organizaci. 

 pouze ředitel/ka školy 

 ředitel/ka školy spolu s jeho/jejím zástupcem 

 ředitel/ka školy a personalista 

 ředitel/ka školy a externí firma 

 Napište, prosím, jiné případné řešení. 

7. Škola personální plán pedagogických pracovníků  

Nápověda k otázce: Lze vybrat více možností. 

 nevytváří 

 vytváří pro období 1 roku 

 vytváří pro období 1 - 3 let 

 vytváří pro období 3 - 5ti let 

 Doplňte případnou jinou variantu. 

8. Personální plán pedagogických pracovníků 

Nápověda k otázce: V případě, že škola personální plán pedagogických pracovníků 

nevytváří, otázku přejděte. 

 je zpracován pomocí digitálního programu 

 má podobu ručně psaného textového dokumentu /dokumentu vytvořeného v textovém 

editoru 

 škola jej vytváří, avšak není vizualizovaný 

9. Personální plán pedagogických pracovníků 

Nápověda k otázce: V případě, že škola personální plán pedagogických pracovníků 

nevytváří, otázku přejděte. 



 

 

 je pravidelně vyhodnocován 

 není pravidelně vyhodnocován 

 není vyhodnocován 

10. Škola v časovém výhledu 3 let 

Nápověda k otázce: Lze označit více možností. 

 potřebuje obsadit pozici učitelky MŠ 

 potřebuje obsadit pozici asistenta pedagoga 

 potřebuje obsadit pozici speciálního pedagoga 

 potřebuje obsadit pozici vychovatelky 

 potřebuje obsadit pozici vedoucího pedagogického pracovníka 

 nepotřebuje obsadit žádnou pedagogickou pracovní pozici 

11. Důvody, pro které škola potřebuje či bude potřebovat získat pedagogy, jsou  

Nápověda k otázce: Lze označit více odpovědí. 

 dlouhodobý nedostatek pedagogických pracovníků 

 plánovaný odchod stávajícího pedagogického pracovníka do důchodu, na mateřskou 

dovolenou atp. 

 ukončení pracovního poměru na žádost nebo návrh pedagogického pracovníka 

 ukončení pracovního poměru stávajícího pedagogického pracovníka (ve zkušební době, 

neprodloužení smlouvy, dohoda o ukončení PP, hrubé porušení pracovní kázně) 

 zajištění inkluze - souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga 

 neplánované personální oslabení - náhlé dlouhodobé onemocnění, změna v osobním životě 

pedagoga apod. 

 rozšíření kapacity školy (o třídu, pracoviště) 

 snížení úvazků stávajících pedagogů 

 škola nemá / v období tří let nebude mít potřebu získávat pedagogické pracovníky 

 jiné než uvedené -  uveďte, prosím, jaké 

12. Při získávání pedagogických pracovníků škola využívá 

Nápověda k otázce: Lze označit více možností. 

 vlastní stávající personální zdroje (navýšení úvazků, využití nařízení přesčasů, organizační 

změny) 

 vlastní vytvořenou databázi (z uložených vybraných poptávek či inzerátů, důchodci, bývalí 

zaměstnanci, pedagogové na MD) 

 vnější poptávky pracovníků z ČR (poptávka, inzerce, absolventi škol, pracovníci z jiných 

škol, důchodci, ženy v domácnosti) 

 poptávky pracovníků ze zahraničí 

 jiných zdrojů, prosím, uveďte 

13. Konkrétní osvědčený zdroj získávaní pedagogických pracovníků 



 

 

Nápověda k otázce: Vypište, prosím, jeden až tři konkrétní a Vámi osvědčené zdroje 

získávání pedagogů. Např.: portál annonce.cz, inzerce v časopise Informatorium, využití 

databáze uchazečů vedené zřizovatelem školy apod. 

 

14. Při získávání pedagogických pracovníků škola preferuje 

 vlastní zdroje získávání pedagogických pracovníků (stávající pedagogický personál či 

pedagogická personální rezerva, vlastní databáze) 

 vnější zdroje získávání pedagogických pracovníků 

 Doplňte případně jinou odpověď. 

15. V časovém výhledu 3 let 

 nedokáži říci, zda bude či nebude škola řešit nadbytek pedagogických pracovníků 

 škola nemusí řešit nadbytek pedagogických pracovníků, neočekává jej 

 bude škola řešit nadbytek pedagogických pracovníků a řešení je připraveno 

 bude škola řešit nadbytek pedagogických pracovníků, ale řešení ještě nenašla či nerozhodla 

16. Nadbytek pedagogických pracovníků škola řešila / bude řešit z důvodu/ů 

Nápověda k otázce: V případě, že škola nadbytek pracovníků neřešila či řešit nebude, 

otázku přejděte. Lze označit více možností. 

 snížení počtu dětí ve škole, zrušení třídy, pracoviště 

 ukončení podpůrného opatření dítěti (asistent pedagoga) 

 z jiného důvodu, prosím, vypište. 

17. Pro řešení nadbytku pedagogů by škola využila / využije  

Nápověda k otázce: Označte odpovídající pravděpodobnost použití jednotlivých řešení. 

 s největší 

pravděpodobností 

využije 

pravděpodobně 

využije 

s největší 

pravděpodobností 

nevyužije 

nevyužije nelze 

využít 

převedení 

pedagogického 

pracovníka na jiný 

druh práce  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

přeložení na jiné 

pracoviště školy 

(máte-li je) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

výpověď pro 

nadbytečnost 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

nabídka snížení 

úvazku stávajícím 

pedagogům  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18. Pro řešení nadbytku pedagogů by škola využila / využije 



 

 

Nápověda k otázce: Doplňte v případě, že Vámi zvolené řešení nebylo v předchozí 

otázce zahrnuto mezi možné odpovědi. 

 

19. Změny, které se týkají personálního plánu pedagogů, 

 řeší škola s jejich vznikem 

 se snažíme předvídat a ve chvíli jejich vzniku hledat řešení 

 se snažíme předvídat, řešit a ošetřovat s předstihem 

20. Délka mojí ředitelské praxe je 

 1 - 3 roky 

 4 - 6 let 

 7 - 12 let 

 12 let a více 

21. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je 

 úplné střední (všeobecné, odborné) s maturitou 

 vyšší odborné 

 vysokoškolské získané v bakalářském studijním programu 

 vysokoškolské získané v magisterském studijním programu 

 vysokoškolské s vyšší kvalifikací 

 

  



 

 

 

Příloha 2 

MŠMT, Statistická ročenka 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, B1. 8. 1.  

Předškolní vzdělávání – učitelé 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Příloha 3 

MŠMT, Statistická ročenka 2015; 2016, B1. 1. 7.  

Zaměstnanci a mzdové prostředky 

Počet ostatních pedagogů v mateřských školách v roce 2015 

 

Počet asistentů pedagoga, speciálních pedagogů, psychologů, ostatních pedagogů 

v mateřských školách v roce 2016 

  



 

 

 

Příloha 4 

MŠMT, Statistická ročenka 2017/2018, B1. 1. 1.  

Předškolní vzdělávání - školy 

 

 

 


