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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá vzděláváním a rozvojem pedagogických pracovníků na I. 

stupni základní školy. Při vzdělávání a rozvoji pedagogických pracovníků je velmi důležitá 

volba metody, kterou si zvolíme.  

Cílem této práce je analyzovat motivaci ke vzdělávání a dalšímu rozvoji pedagogických 

pracovníků na I. stupni základní školy. Cílem je rovněž zmapovat a shrnout doporučení 

a předložit možné alternativy pro zvýšení motivace k dalšímu rozvoji pedagogických 

pracovníků. Práce je rozdělena na dvě části. 

Teoretická část vymezuje základní pojmy z oblasti vzdělávání a rozvoje pedagogických 

pracovníků I. stupně základní školy a jejich motivaci. V této části jsem se zaměřila na to, 

co pedagogické pracovníky motivuje k tomu, aby se dále vzdělávali a rozvíjeli. Zaměřila 

jsem se i na to, zda mají zájem a jsou ochotni se dále vzdělávat. 

Praktická část řeší empirický výzkum v oblasti vzdělávání a rozvoje pedagogických 

pracovníků I. stupně základní školy. Provedeným výzkumem v této části jsem zjistila, že 

pedagogické pracovníky často motivuje finanční ohodnocení a dále i to, že 

vzdělávání a  rozvoj souvisí s osobním rozvojem. Hlavním zjištěním je tedy to, že při 

dalším vzdělávání a rozvoji by pedagogičtí pracovníci uvítali více podpory a vytvoření 

lepších podmínek ze strany ředitelů škol. V této oblasti je stále mnoho příležitostí a velký 

prostor k tomu, abychom se dále vzdělávali a rozvíjeli.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

vzdělávání, rozvoj, motivace, další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogický 

pracovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

My Bachelor thesis deals with education and advancement of pedagogical staff in the 1
st
 

five grades of a primary school. It is very important to choose the method that we use for 

education and development of pedagogical staff. 

The main goal is to analyse motivation for education and further development of 

pedagogical staff in the 1
st
 five grades of a primary school. The next goal is also to chart 

and to summarize recommendation and to show potential options of motivation increase in 

further development of pedagogical staff. 

The thesis is divided into two sections: theoretical and practical. 

The theoretical part is focused on elementary terms of education and development area of 

pedagogical staff in the 1
st
 five grades of a primary school and their motivation. It means 

the motive for further education and development that pedagogical staff have and whether 

they are interested in education and ready to educate themselves. 

The practical part deals with the empirical research in education and development area of 

pedagogical staff in the 1
st
 five grades of a primary school. The questionnaire survey 

showed that pedagogical staff are often motivated by the pay-packet. It also showed that 

education and development is related to personal advancement. Pedagogical staff expect 

more support and creation of more suitable conditions by their headmasters. There are still 

a lot of opportunities for further education and development in this area. 

 

 

KEYWORDS 

 

education, development, motivation, further development of pedagogical staff, pedagogical 

staff
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ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V úvodní teoretické části se 

zmiňuji o současném pojetí vzdělávání a rozvoji pedagogických pracovníků na I. stupni 

základních škol. Teoretická část bakalářské práce obsahuje informace o vzdělávání a 

rozvoji pedagogických pracovníků na I. stupni základních škol. Teoretická část přináší 

popis teorií a konceptů zabývajících se zvoleným tématem. Je zde představeno současné 

pojetí vzdělávání a  rozvoje pedagogických pracovníků na I. stupni základních škol.  

Pedagogičtí pracovníci na I. stupni základních škol musí mít nezbytné znalosti 

a  dovednosti, ale především musí být schopni zvládat nové nároky na výkon pracovních 

míst. S tím souvisí jejich motivace ke vzdělávání a jejich další rozvoj.  

Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků na I. stupni základních škol je jednou 

z klíčových aktivit řízení lidských zdrojů.  A lidské zdroje v současné době představují to 

nejcennější a nejdražší, co školy mohou mít. 

 

Cílem je tedy na základě průzkumu zjistit, co pracovníky na I. stupni základních škol 

motivuje k tomu, aby se dále vzdělávali a rozvíjeli, popřípadě zda mají zájem a jsou 

ochotni se dále vzdělávat. Cílem bakalářské práce je rovněž zmapovat a shrnout 

doporučení a předložit možné alternativy pro zvýšení motivace k dalšímu rozvoji těchto 

pracovníků. 

 

Vzdělávání a rozvoj by měly být považovány za jednu z mnoha důležitých 

vlastností u  každého z nás.  A vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků na I. stupni 

základní školy se od toho nijak neliší, pouze odlišuje.  

 

Pracuji ve středočeském kraji na odboru školství, mládeže a sportu více než 17 let. Proto si 

dovoluji říci, že mohu porovnat, případně posoudit, či okomentovat, jak se systém 

vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků vyvíjí. Často jsem mohla sledovat ke 

vzdělávání pedagogických pracovníků, dále k tomu, jaké mají požadavky a o jaká témata 

ohledně jejich dalšího rozvoje a vzdělávání mají zájem. Jak jsem již výše zmínila, 

vzdělávání a rozvoj každého z nás je součástí našeho života. Tato potřeba osobnostního 

rozvoje se neustále prohlubuje. Myslím si, že v této oblasti a  v dnešním světě je mnoho 

prostoru a spousta příležitostí ke vzdělávání. Nabídka je opravdu velmi rozsáhlá.  
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Při studiu oboru Školského management jsem si postupně uvědomovala a zjišťovala, jak je 

velmi důležité při získávání nových informací a znalostí spolupracovat a vnímat lidi kolem 

sebe. Uvědomila jsem si i to, že vzdělání jde ruku v ruce s naším rozvojem a je jen na nás 

zda této příležitosti, vzdělávat se využijeme.  
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1 Teoretická část 

V bakalářské práci budu vycházet z prostudované odborné literatury, dále z průzkumu 

toho, jak je problematika řešena v praxi. Na základě všech získaných informací, podkladů 

a výsledků, dále navrhnu případná opatření či doporučení. 

Metodikou pro zpracování bakalářské práce je také legislativní rámec a následné využití 

dotazníkového šetření a několik osobních rozhovorů s vybraným vzorkem oslovených škol 

a konkrétních pedagogických pracovníků. 

 

Cílem této bakalářské práce je na základě průzkumu zjistit, co pracovníky na I. stupni 

základních škol motivuje k tomu, aby se dále vzdělávali a rozvíjeli, popřípadě zda mají 

zájem a jsou ochotni se dále vzdělávat. Cílem bakalářské práce je rovněž zmapovat 

a shrnout doporučení a předložit možné alternativy pro zvýšení motivace k dalšímu rozvoji 

těchto pracovníků. 

 

Člověk se neustále vyvíjí a rozvíjí a je zapotřebí se neustále učit nové věci a samozřejmě se 

i  někam posouvat. Nároky dnešní doby se neustále zvyšují a zvyšovat budou a tak je nutné 

jít stále dopředu. 

Nejen školy, ale i organizace potřebují a nadále jistě potřebovat budou vzdělané 

a  kvalifikované pedagogické pracovníky k tomu, aby dobře fungovaly a mohly se dále 

rozvíjet. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že jestliže škola poskytne svým pedagogickým pracovníkům 

zajímavou nabídku na vzdělávání, jejíž téma poptávajícího pracovníka zaujme, tak jistě 

podpoří jeho rozvoj a dostatečnou motivaci. A právě motivace je velmi důležitou součástí  

při vzdělávání každého pedagoga.  

 

1.1 Stanovení předpokladů 

Na počátku výzkumu této problematiky jsem stanovila výzkumné předpoklady, které jsem 

v průběhu výzkumu ověřovala 

 Většina pedagogických pracovníků na I. stupni základní školy považuje za důležité 

se vzdělávat celý život. 

 Pedagogičtí pracovníci na 1. stupni základní školy nemají žádnou motivaci se dále 

vzdělávat. 
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 Osobní rozvoj pedagogických pracovníků na 1. stupni základní školy souvisí 

s motivací ke vzdělávání. 

 

U všech mých výzkumných předpokladů budu sledovat i věkovou hranici dotazovaných 

pedagogických pracovníků. Ke vzdělávání budou odlišně přistupovat lidé v pokročilejším 

věku a lidé, kteří jsou na těchto pozicích jen krátce. Věková hranice dotazovaných však 

nijak nebude zohledněna ve výsledku práce.  

Taktéž s tím souvisí osobní rozvoj a motivace. Vše ovlivňuje i životní postoj a životní 

situace. Vyhodnocení dotazníků a následných rozhovorů pro mne znamená největší, ale 

zároveň i nejpřínosnější a nejobtížnější část bakalářské práce. 
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2 Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků 

K rozvoji každého pedagogického pracovníka dochází v okamžiku, kdy získá patřičné 

množství znalostí či dovedností. Rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků je však 

často úzce spojený s  iniciativou konkrétního pedagogického pracovníka. 

Dle Armstronga (2015) jsou vzdělávání a rozvoj definovány jako proces zabezpečující to, 

že organizace má vzdělané, kvalifikované a angažované lidi, které potřebuje. Tento proces 

usnadňuje jednotlivcům a týmům osvojovat si požadované znalosti, dovednosti 

a schopnosti prostřednictvím vlastních zkušeností, vzdělávacích programů a aktivit 

zajišťovaných organizací, vedení a koučování zajišťovaného liniovými manažery a dalšími 

subjekty nebo samostatně řízeného vzdělávání zajišťovaného jednotlivci (Armstrong, 

2015, s. 335 - 336).  

Jak dále v souvislosti se vzděláváním uvádí Vodák a Kucharčíková (2011) výchova 

a vzdělávání představují významnou složku činností personálního managementu podniku. 

Je to prostředek sladění měnících se nároků na pracovní činnosti, kvalifikaci a chování 

zaměstnanců s cílem efektivně dosáhnout cílů vytýčených strategií podniku. Současně jde 

o prostředek k dosažení vyššího stupně uspokojení pracovníků při výkonu jejich činnosti 

(schopnosti, dosahování výkonu, funkční postup). (Vodák a Kucharčíková 2011, s. 76) 

 

Tento pojem vymezuje výklad uveřejněný v Pedagogickém slovníku, který další 

vzdělávání konkretizuje jako „termín, s velmi širokým významem a zahrnujícím různé 

možnosti vzdělávání a profesních příprav osob, které prošly určitým stupněm školského 

vzdělávání.“ (Průcha, Walterová, 2013, s. 44). 

Dalším termínem úzce spojeným se vzděláváním je pedagogický pracovník. 

Pedagogického pracovníka konkrétně charakterizuje § 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících, a to následovně. Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo 

koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou 

pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým 

uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu. (ÚZ číslo 

1211, Školství, 2017) 

Stejně vymezuje pedagogického pracovník zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Pedagogický pracovník je ten, 

„kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo 

přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým 
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uskutečňuje výchovu a  vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen 

"přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost 

školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě 

vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. 

Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou 

činnost v zařízeních sociálních služeb.“ (ÚZ číslo 1211, Školství, 2017) 

 

V souvislosti se vzděláváním a rozvojem pedagogických pracovníků bych ráda zmínila 

mezinárodní šetření TALIS 2013. Toto šetření je zaměřené na zjišťování informací 

týkajících se intenzity práce v jednotlivých dimenzích pedagogického vedení 

vykonávaného řediteli českých základních škol. Výsledky tohoto šetření mi tedy pomohli 

hlouběji mou práci rozpracovat a porovnat. 

Šetření TALIS 2013 bylo provedené prostřednictvím dotazníkového šetření a následně 

bylo doplněno a zpřesněno pomocí skupinových rozhovorů. Oslovena byla skupina 

ředitelů základních škol. Šetření se zaměřovalo na různé aktivity pedagogického vedení 

školy v následujících čtyřech kategoriích: 

- Určování směru školy 

- Rozvoj lidí 

- Budování prostředí příznivého pro učení 

- Rozvoj vzdělávacího systému. 

Následně byly tyto kategorie specifikovány osmi činnostmi: 

1.) Sdílení vize 

2.) Spolupráce s rodiči 

3.) Podpora profesního rozvoje 

4.) Monitorování vzdělávacích výsledků žáků 

5.) Zájem o žáky 

6.) Rozvoj kurikula 

7.) Stimulující klima 

8.) Naplňování potřeb učitelů 

Výsledkem šetření byla ukázka toho, čemu se ředitelé českých základních škol věnují a jak 

vnímají svou práci.  
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Působení ředitelů základních škol bylo ve výsledku rovnoměrně zaměřeno na hlavní 

oblasti pedagogického vedení. Výsledky dále ukázaly, že je potřebné vnímat ředitele 

základních škol jako vývojovou heterogenní skupinu.  Dále mezi řediteli základních škol 

převládá chápání profesního růstu učitelů.  

Rozdíly se ukázaly v možnostech práce ředitelů na neúplných a úplných základních 

školách. Dále se zde ukázala poměrně malá schopnost či ochota ředitelů nahlédnout do 

vlastní profesně-rozvojové potřeby a komunikovat ji.  

Následně bych chtěla zmínit i to, že ve sděleních ředitelů se velice často projevila tendence 

poměrně kriticky vnímat mnoho z toho, co je součástí vnějšího kontextu práce. Časté 

změny, nedostatek účinné podpory a některé další okolnosti chápou ředitelé základních 

škol jako reálnou či potenciální brzdu vlastní práce a rozvoje školy. (Lazarová, Pol, 

Sedláček, 2015, s. 5-47) 

 

2.1 Vzdělávací potřeby a jejich význam 

Vzdělávací potřeby každého z nás jsou individuální a je třeba je nejprve konkretizovat. Ne 

jinak tomu je u pedagogických pracovníků. Jak uvádí Armstrong (2015) veškeré 

vzdělávací aktivity musejí vycházet z poznání a  pochopení toho, co se má udělat a proč se 

to má udělat. Proto je potřeba nejprve identifikovat a analyzovat potřeby vzdělávání, a to 

jak na úrovni organizace, tak na úrovni jednotlivců, a následně definovat účel vzdělávacích 

aktivit (Armstrong, 2015, s. 354).  

Dle Armstronga (2015) je „vzdělávání proces, během nějž určitá osoba získává nové 

znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje.“ (Armstrong, 2015, s. 335). Vzdělávání 

dospělých je v současné době velmi prestižní záležitostí každé organizace. Škola bez 

vzdělaných pedagogů by teoreticky neměla v našem školství existovat. Praxe je ovšem jiná 

a legislativně je zde prostor pro výjimky, které jsou ošetřeny ustanovením § 32, zákona č. 

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

A s tím je samozřejmě spojený i počet zaměstnanců, kteří se dalšímu vzdělávání věnují. 

Beneš (2014) uvádí, že zaměření vzdělávání dospělých se posunují od všeobecného ke 

vzdělávání, které prohlubuje kvalifikaci a současně i kompetence pracovníků. Tyto změny 

jsou podle Beneše důsledkem vyvíjejících se nároků na zaměstnance, avšak souvisí také 

s posunem žebříčků hodnot ve společnosti. „Lidé jsou náročnější, 

vzdělanější a  vybíravější.“ (Beneš, 2014, s. 36) 
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2.2 Metody vzdělávání 

Dnešní doba přináší široký výběr metod ve vzdělávání. Každá škola si o vzdělávání svých 

pedagogických pracovníků rozhoduje sama. V této části jsem se zaměřila na metodu 

vzdělávání na pracovišti a metodu vzdělávání mimo pracoviště.  

Armstrong (2015) uvádí, že nemá docházet k využití jen jedné z metod vzdělávání, ale je 

vhodné zvolit správnou kombinaci metod, které přinesou lepší výsledky ve 

vzdělávání,  a  zároveň vzbudí větší zájem vzdělávajících se lidí (Armstrong, 2015, s. 358). 

Barták dále (2008) uvádí základní strukturu používaných metod využívaných na pracovišti 

i  mimo něj: 

 

metody požívané ke vzdělávání na pracovišti:  

 instrukce při výkonu práce 

 koučink 

 mentoring 

 counselling 

 asistování 

 pověření úkolem 

 rotace práce 

 pracovní porady 

 

metody požívané ke vzdělávání mimo pracoviště:  

 přednáška 

 demonstrování  

 případové studie  

 workshop 

 brainstorming 

 simulace 

 hraní rolí 

 Assessment Centres 

 Team building 

 Development Centre 

 Outdoorové aktivity. (Barták J., 2008, s. 55) 
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2.3 Motivace ke vzdělávání a dalšímu rozvoji 

Na začátku motivace je a bude motiv (potřeba, touha nebo emoce), který bychom chtěli 

uspokojit a v neposlední řadě i to, co ovlivňuje naše chování. Ale o tom, jestli budeme 

motiv naší myslí skutečně podporovat a ve výsledku následovat, rozhoduje naše vůle 

a  odhodlání něco s touto nenaplněnou potřebou udělat.  

Jednoduše řečeno, motiv může mít každý z nás, motivaci bohužel jen někdo. Naším cílem 

je, abychom motivy v tomto případě u pedagogických pracovníků přeměnili do motivace 

a  abychom je rozpohybovali směrem ke zlepšení pracovního výkonu. 

Dle Psychologického slovníku dle Hartla a Hartlové (2015) je motivace (motivation) 

proces usměrňování, udržování a energetizace chování, který vychází z biologických 

zdrojů. (Hartl P., Hartlová H., 2015, s. 328) 

Hartl a Hartlová v Psychologickém slovníku (2015) dále definují pojem, který úzce souvisí 

s motivací. Jedná se o motiv (motive) pohnutka či příčina, jednání člověka zaměřené na 

uspokojování určité potřeby. (Hartl P., Hartlová H., 2015, s. 327) 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že motivace i motiv je něco, co ovlivňuje naše chování. 

Otázka je ovšem jak dlouho tato motivace bude účinná. 

Pojem motivace pochází z latinského slova vyjadřující pohyb (movere) a jak uvádí 

Armstrong (2015) motiv je důvod něco udělat. Motivace vyjadřuje sílu a směr chování 

a  zahrnuje faktory, které ovlivňují lidi, aby se chovali určitým způsobem. Lidé jsou 

motivovaní, když očekávají, že určité jednání pravděpodobně povede k dosažení nějakého 

cíle a získání hodnotné odměny – takové, která uspokojí jejich potřeby a naplní jejich 

přání. (Armstrong 2015, s. 217 - 218) 

Armstrong (2015) dále zmiňuje, že motivace je síla, která aktivuje, směřuje a udržuje 

chování. Vysokého výkonu je dosahováno prostřednictvím dobře motivovaných lidí, kteří 

jsou připraveni vynaložit dobrovolné úsilí, to znamená dobrovolně udělat více, než se od 

nich očekává. (Armstrong 2015, s. 217) 

 

Pedagogický slovník definuje motivaci jako souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které: 

 

1. vzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání 

2. zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem 

3. řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků, 
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4. ovlivňují též způsob reagování jedince na jeho jednání a prožívání, jeho 

vztahy k  ostatním lidem a ke světu. (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., s. 127) 

 

V souvislosti s výše uvedeným Vodák s Kucharčíkovou (2011) uvádí přehled motivačních 

faktorů vzdělávání: 

- zlepšení postavení v týmu, ve skupině 

- udržení pracovního místa (funkce) 

- pracovní postup, získání pracovního místa 

- možnost využití získané kvalifikace – seberealizace 

- získání kvalifikace (titulu) 

- zvýšení pracovní výkonnosti a kvality práce 

- zvýšení flexibility a připravenosti na změny 

- vyšší platové ohodnocení 

- získání sociálních vhod 

- možnost uplatnění vlastního potenciálu při nových příležitostech. (Vodák, 

Kucharčíková, 2011, s. 104) 

 

Motivace k vytyčenému cíli aktivuje fyzickou i psychickou činnost zároveň. To, co není 

z  oblasti potřeb, zájmů, představ o životě uspokojeno, vyvolává napětí psychického rázu, 

které nutí člověka určitým způsobem jednat, chovat se. Vše se váže na vnitřní potřeby 

jedince. (Veber 2014, s. 112) 

V tomto případě to znamená, že v našem životě se necháme ovlivnit je do té míry, do které 

potřebujeme.  

Dle Armstronga (2015) tedy rozlišujeme vnitřní a vnější motivaci. Vnitřní motivace se 

projevuje, když lidé mají pocit, že jejich práce je důležitá, zajímavá a podnětná a že jim 

poskytuje přiměřenou míru autonomie tzn. volnost v jednání a rozhodování, dále možnost 

využívat a rozvíjet své znalosti a dovednosti, podobně jako příležitost dosáhnout 

vysněného úspěchu nebo vytoužené kariéry. Tuto motivaci je možné charakterizovat jako 

motivaci, která vyplývá z práce samotné a nepodceňují ji vnější pobídky. (Armstrong 2015, 

s. 218). Následně Armstrong (2015) charakterizuje motivaci vnější. Vnější motivace se 

týká opatření, která podnikáme, abychom lidi motivovali. To zahrnuje jak odměny (zvýšení 

mzdy, udělení pochvaly, povýšení apod.), tak tresty (disciplinární řízení, odebrání 

nenárokové složky mzdy, vyjádření kritiky apod.). Vnější motivátory mohou mít 
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bezprostřední a výrazný účinek, ale nemusejí nutně působit dlouhodobě. (Armstrong 2015, 

s. 219) 

 

Vodák a Kucharčíková (2011) naproti tomu uvádí, že motivace zaměstnanců k učení 

a zvyšování vlastního potenciálu je velmi významným prvkem vzdělávacího procesu. Jsou-

li účastníkům ujasněny cíle a je dohodnut kontrakt pro danou vzdělávací akci, je třeba 

přihlédnout k motivaci účastníka k učení. (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 101) 

Motivace je cesta k naplnění potřeb každého z nás. Je to cesta k naší pracovní 

spokojenosti. Pokud tedy zvolíme správný směr a budeme podporovat motivaci svých 

zaměstnanců, jak by to mělo být v každé škole samozřejmostí, musíme v této souvislosti 

zmínit i tzv. demotivátory.  

Lze, tedy předpokládat, že dobře motivovaní lidé mají v práci lepší výsledky než ti, kteří 

motivováni nejsou.  

Urban (2008) uvádí tři hlavní důvody, které vedou ke ztrátě nebo oslabení vlastní 

motivace: 

1. Nedostatek sebedůvěry 

2. Nejasné vymezení cílů 

3. Nejasná představa o tom, jak cílů dosáhnout. (Urban 2008, s. 37) 

 

Následně Urban (2008) zmiňuje deset osvědčených „zabijáků“ motivace. 

 

1. Uvádění nepravdivých informací nebo zatajovaných důležitých skutečností 

2. Rozpor mezi slovy a činy 

3. Časté změny cílů a úkolů 

4. Nespravedlivé hodnocení 

5. Zanedbávání „zpětné vazby“ 

6. Hodnocení zaměřené jen na kritiku nebo především na ni 

7. Tolerování nízké výkonnosti nebo stejné odměňování různého výkonu 

8. Nedostatečné využívání vlastních schopností 

9. Vytváření zbytečných, často iracionálních pracovních pravidel a omezení 

10. Projev trvalého pesimismu. (Urban 2008, s. 56 – 57) 
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2.4 Strategie motivace 

Cílem strategií motivace je vytvářet vyhovující pracovní prostředí a rozvíjet postupy, které 

umožní zlepšit výkon pedagogických pracovníků v konkrétní škole.  

Následující tabulka shrnuje faktory, které ovlivňují strategie motivace a přínosy 

personalistiky. (Armstrong 2015, s. 230 – 231) 

Faktory ovlivňující strategie motivace a přínos personalistiky 

Faktory ovlivňující strategie motivace Přínos personalistiky 

Komplexnost procesu motivace znamená, 

že zjednodušené přístupy založené na teorii 

instrumentality nebo teoriích potřeb budou 

pravděpodobně neúspěšné. 

Předcházet vytváření a uskutečňování 

strategií s využitím zjednodušených 

přístupů nebo bez ohledu na individuální 

rozdíly.  

Lidé jsou pravděpodobně motivovanější, 

pracují-li v prostředí, v němž jsou 

oceňování za to, čím jsou a co dělají. To 

znamená věnovat pozornost základní 

potřebě uznání.  

Podporovat vytváření a uplatňování procesu 

řízení pracovního výkonu, který umožňuje 

dohodnout vzájemná očekávání a ocenit 

dosažené výsledky.  

Vnější motivátory mohou mít bezprostřední 

a výraznější účinek, ale nemusejí nutně 

působit dlouhodobě. Vnitřní motivátory, 

které se týkají „kvality pracovního života“, 

budou mít pravděpodobné hlubší                       

a dlouhodobější účinek, protože jsou 

součástí lidí a jejich práce – a nejsou lidem 

vnucovány zvnějšku, jako například 

pobídkové odměny.  

Prosazovat vytváření a uplatňování systému 

celkové odměny, který umožňuje ocenit 

úspěch s využitím peněžních i nepeněžních 

odměn. Vytvářet a uplatňovat systém 

peněžních odměn s využitím doporučení 

vyplývajících z teorie očekávání, cíle a 

spravedlnosti. Využívat uznání jak 

prostředek vnější motivace. Podněcovat 

vnitřní motivaci prostřednictvím vytváření 

motivujících pracovních míst.  

Některé lidi budou peníze motivovat více 

než jiné. Nelze předpokládat, že peníze 

motivují každého stejným způsobem a ve 

stejné míře.  

Předejít uplatňování systému odměňování 

podle výkonu jak zázračného prostředku, 

který přes noc změní každého zaměstnance 

v dobře motivovaného a vysoce výkonného 

jedince. 
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Potřeba práce, která lidem poskytne 

prostředky k dosažení jejich cílů, rozumnou 

míru autonomie a možnost využívat jejich 

schopnosti, znalosti a dovednosti.  

Poskytovat poradenství týkající se 

vytváření pracovních míst, s ohledem a 

faktory ovlivňující motivaci k práci 

s využitím obohacení práce.  

Potřeba příležitosti k růstu prostřednictvím 

rozvoje schopností a kariéry. 

Poskytovat prostředky a příležitosti k učení 

s využitím takových nástrojů, jako je 

plánování personálního rozvoje nebo 

odborné vzdělávání.  

Kultura organizace v podobě jejich hodnot 

a norem ovlivňuje účinek jakýchkoliv 

pokusů lidi přímo nebo nepřímo motivovat.  

Poskytovat poradenství týkající se 

vytváření a rozvíjení kultury, který bude 

podporovat procesy oceňování a 

odměňování zaměstnanců.  

Motivaci může posilovat styl vedení, který 

udává směr, podněcuje a podporuje 

zaměstnance v jejich úsilí dosahovat 

vytčených cílů a zlepšovat pracovní výkon. 

Navrhnout soustavu schopností zaměřenou 

na schopnosti a chování manažerů a 

vedoucích týmů. Identifikovat 

potencionální manažery a vedoucí týmů 

s využitím řízení pracovního výkonu a 

assessment center. Realizovat rozvojové 

programy pro manažery a vedoucí týmů.  

Potřeba dosáhnout úspěchu je významným 

motivátorem pro manažery a vůbec pro 

všechny, kteří chtějí větší pravomoc                     

a odpovědnost.  

Podporovat vytváření pracovních míst, 

řízení talentů a řízení pracovního výkonu 

s cílem poskytnout lidem příležitost 

dosáhnout úspěchu a také zpětnou vazbu, 

aby věděli, jak si vedou a co ještě musí 

udělat, aby dosáhli více 

Tabulka č. 1 

Zdroj: Armstrong 2015, s. 230-231 

 

2.5 Teorie motivace 

Tato kapitola přináší několik teorií motivace, jejich shrnutí a následně i důsledky, které 

mohou v souvislosti s teoriemi nastat.  
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Přehled teorií motivace 

Kategorie Teorie Shrnutí Důsledky 

Teorie 

instrumentality 

Taylorismus 

(Taylor, 1911) 

Jestliže uděláme jednu 

věc, povede to k jiné. 

Lidé budou motivovaní 

k práci, jestliže 

odměny a tresty budou 

přímo provázány 

s jejich výkonem. 

Základ pro 

ovlivňování 

motivace lidí 

pomocí peněžních 

pobídek. Často 

slouží jako 

prostředek pro 

odůvodňování 

odměňování podle 

výkonu, ačkoliv se 

jen zřídka jedná o 

efektivní motivátor.  

Teorie zaměřené na 

obsah (teorie potřeb) 

Maslowova 

hierarchie potřeb 

(1954) 

Existuje hierarchie 

potřeb: fyziologické, 

bezpečí, společenské, 

uznání, seberealizace. 

Uspokojování vyšších 

potřeb musí předcházet 

uspokojení nižších 

potřeb. 

Upozorňuje na 

existenci 

rozmanitých potřeb, 

které lidi motivují, a 

zdůrazňuje, že 

uspokojená potřeba 

již není 

motivátorem. Pojetí 

hierarchie nemá 

praktický význam.  

Alderferova teorie 

ERG (1972) 

Existují tři základní 

kategorie potřeb, 

jejichž uspořádání není 

hierarchické: 

existence, 

sounáležitost a růst.  

Jednodušší a 

přesvědčivější 

klasifikace potřeb. 

McClellandova 

teorie potřeb 

Identifikuje tři potřeby 

manažerů: úspěch, 

Potřeba dosáhnout 

úspěchu je 
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(1961) sounáležitost a moc. nejdůležitější. 

Potřebuje významný 

motivátor. 

Herzbergův 

dvoufaktorový 

model (1957, 

1966) 

Spokojenost s prací 

ovlivňují dvě skupiny 

faktorů: 1) motivační 

faktory, které se týkají 

obsahu práce, 2) 

hygienické faktory, 

které se týkají kontextu 

práce, jako je mzda 

nebo pracovní 

podmínky. 

Metoda výzkumu je 

kritizována, protože 

nepodporuje 

existenci dvou 

skupin faktorů. 

Výchozí předpoklad, 

že všichni mají 

stejné potřeby, je 

považován za 

neplatný. Model 

však zásadně 

ovlivnil přístupy 

k vytváření 

pracovních míst 

(obohacování práce) 

a podpořil myšlenku 

uplatňování 

peněžních i 

nepeněžních odměn. 

Teorie sebeurčení 

(Deci a Ryan 

2000) 

Jednotlivci jsou 

motivováni potřebou 

dosáhnout tří 

základních cílů: 

způsobilost, autonomie 

a sounáležitosti. 

Alternativní a 

jednoduchá 

klasifikace potřeb. 

Teorie zaměřené na 

proces 

Teorie posilování 

(Thorndike, 1911, 

Skinner, 1953) 

Uspokojování potřeb je 

založeno na 

zkušenosti, kdy lidé 

vnímají, že některé 

činnosti vedou 

Poskytování zpětné 

vazby, která 

pozitivně posiluje 

efektivní chování. 
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k dosažení cílů, 

zatímco jiné nikoliv. 

Osvědčené činnosti se 

opakují, když se 

uspokojují obdobné 

potřeby.  

Teorie očekávání 

(Vroom, 1964, 

Porter a Lawler 

1968) 

Úsilí (motivace) závisí 

na pravděpodobnosti, 

že vynaložené úsilí 

zajistí odměnu a že 

odměna bude stát za 

vynaložené úsilí. 

Ovlivňuje 

odměňování – musí 

existovat vazba mezi 

úsilím a odměnou, 

která by měla být 

dosažitelná a měla 

by stát za to. 

Teorie cíle 

(Latham a Locke, 

1979) 

Motivace a výkon lidí 

se zlepší, budou-li mít 

náročné, ale přijatelné 

cíle a bude-li jim 

poskytována zpětná 

vazba. 

Ovlivňuje řízení 

pracovního výkonu, 

vzdělávání a rozvoj. 

Teorie 

spravedlnosti 

(Adams, 1966) 

Lidé jsou 

motivovanější, když se 

s nimi zachází 

spravedlivě, 

v porovnání s jinou 

skupinou lidí 

(referenční skupinou) 

nebo s jinou 

odpovídající osobou.  

Potřeba 

spravedlivého 

odměňování a 

zaměstnávání lidí. 

Teorie sociálního 

učení (Bandura, 

1977) 

Uznává význam 

posilování chování, 

které determinuje 

budoucí chování, ale 

Důraz na očekávání, 

individuální cíle a 

hodnoty, 

individuální i 
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současně zdůrazňuje 

důležitost očekávání, 

které se týká hodnoty 

cílů a individuálních 

schopností k jejich 

dosažení.  

situační faktory a 

posilování chování. 

Teorie 

kognitivního 

hodnocení (Deci a 

Ryan 1985) 

Použití vnějších odměn 

může oslabit vnitřní 

motivaci, která 

vyplývá ze zájmu o 

práci samotnou. 

Důraz na 

uplatňování 

nepeněžních odměn. 

Tabulka č. 2 

Zdroj: Armstrong 2015, s. 226-227 
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3 Profesní rozvoj 

K profesnímu rozvoji dochází na základě jednoho či více impulsů. V souvislosti 

s profesním rozvojem pedagogických pracovníků bych ráda zmínila cíl Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, který zavádí nový kariérní systém. Dle mého názoru je 

karierní systém něco co nepochybně zkvalitní a vnese jakýsi řád do českého školství.  

Navrhovaný standard má tři oblasti:  

 oblast osobního profesního rozvoje (dříve Učitel a jeho profesní Já)  

 oblast vlastní pedagogické činnosti (dříve Učitel a jeho žáci)  

 oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy (dříve Učitel a jeho okolí)  

 První kariérní stupeň (KS1)  

Každý začínající učitel, ať se jedná o čerstvého absolventa školy vzdělávající učitele, nebo 

učitele přicházejícího z odborné praxe, zahájí adaptační období, které trvá 2 roky, a je 

zařazen do prvního kariérního stupně.  

Cílem dvouletého období, v němž učitel setrvá na KS1, je adaptace učitele na podmínky 

praxe a přizpůsobení poznatků nabytých v pregraduální přípravě potřebám školy. 

V  průběhu adaptačního období je začínajícímu učiteli poskytována vícezdrojová podpora 

pro rozvoj všech profesních kompetencí. Profesní rozvoj v KS1 se řídí plánem profesního 

rozvoje učitele, je podporován ze strany uvádějícího učitele a vedení školy, popřípadě i ze 

strany škol připravujících učitele nebo učitele ve třetím kariérním stupni z jiné školy.  

Adaptační období učitele je vyhodnocováno na konci dvouletého období. Hodnocení je 

zaměřeno na plnění plánu profesního rozvoje a je cíleno na konkrétní pokroky v práci 

učitele ve vztahu k výsledkům žáků. Východiskem pro hodnocení je mimo jiné hodnocení 

ředitele školy, uvádějícího učitele, popř. pedagoga ze školy vzdělávající učitele či jiného 

učitele, pokud se na podpoře začínajícího učitele v adaptačním období podílel, podkladem 

pro hodnocení je rovněž dokladové portfolio.  

 Druhý kariérní stupeň (KS2)  

KS2 je určen učitelům na KS1, kteří:  
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 splňují požadavek absolvování adaptačního období v délce 2 let,  

 podávají standardní výkon odpovídající popisu profesních kompetencí ve standardu 

učitele pro KS2,  

 projdou úspěšně atestačním řízením pro KS2.  

Atestační řízení pro KS2  

Cílem atestačního řízení pro získání KS2 je prověřit a zhodnotit kvalitu práce učitele 

v  oblasti jeho přímé práce s dětmi a žáky ve třídě, v oblasti rozvíjení jeho profesních 

znalostí a dovedností a v oblasti jeho působení ve škole i mimo ni. Ověření vychází 

z  obhajoby dosavadní práce učitelem s využitím jeho dokladového portfolia. Dokladové 

portfolio obsahuje doklady, které podávají přehled o dosažených kompetencích a kvalitě 

výkonu profese učitele. Atestační řízení je ukončeno hodnotícím pohovorem před atestační 

komisí.  

Atestační komise pro KS2 je tříčlenná a jsou v ní zastoupeni:  

 ředitel školy  

 učitel v  nejméně druhém kariérním stupni ze stejné školy,  

 zástupce školy, která poskytuje vzdělávání nebo studium připravující k výkonu 

povolání učitele, který poskytoval učiteli podporu v průběhu jeho adaptačního 

období, popřípadě učitel v KS3, který vykonává činnost pedagogického pracovníka 

na stejném druhu školy, nebo zástupce z odborné praxe nebo školní inspektor.  

 Třetí kariérní stupeň (KS3)  

KS3 je určen učitelům na KS2, kteří:  

 splňují požadavek určité délky pedagogické praxe (navrženo celkem 10 let),  

 podávají dlouhodobě nadstandardní výkon odpovídající popisu profesních 

kompetencí ve standardu učitele pro KS3 (zejména vyšší kvalita práce s dětmi, 

žáky a studenty) a odvádějí větší rozsah práce pro zaměstnavatele – jsou zejména 

oporou svým kolegům, metodicky je vedou atd.,  

 projdou úspěšně atestačním řízením.  

Atestační řízení pro KS3  
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Cílem atestačního řízení pro získání KS3 je prověřit a zhodnotit kvalitu práce učitele 

v  oblasti jeho přímé práce s dětmi a žáky ve třídě, v oblasti rozvíjení jeho profesních 

znalostí a dovedností a v oblasti jeho působení ve škole i mimo ni. Atestační řízení na KS3 

trvá 1 rok. Ověření vychází z obhajoby dosavadní práce učitelem s využitím jeho 

dokladového portfolia, zpráv ČŠI o provedených hospitacích v průběhu atestačního řízení 

a  zprávy ředitele. Dokladové portfolio obsahuje doklady, které podávají přehled 

o  dosažených kompetencích a kvalitě výkonu profese učitele. Atestační řízení je ukončeno 

hodnotícím pohovorem před atestační komisí.  

Atestační komise pro KS3 je pětičlenná a jsou v ní zastoupeni:  

 ředitel školy, v níž je učitel působí,  

 školní inspektor,  

 zástupce školy připravující učitele (SŠ, VOŠ, VŠ),  

 učitel v KS3 ze stejného druhu školy, popř. se stejnou aprobací,  

 odborník z praxe, popř. odborník na vzdělávací oblast uchazeče o KS3.  

Finanční benefity postupu v kariérním systému  

Posun z KS1 do KS2  

Úspěšné ukončení adaptačního období posune začínající učitele nastupující po své 

pregraduální přípravě do 2. platového stupně stupnice platových tarifů pedagogických 

pracovníků v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. Ve spojení s přechodem do vyšší platové třídy dojde ke 

zvýšení platového tarifu (např. začínající učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů ZŠ nebo 

SŠ zařazený v 11. platové třídě a 1. platovém stupni bude po úspěšném atestačním řízení 

pro KS2 zařazen do 12. platové třídy a 2. platového stupně).  

Posun z KS2 do KS3  

Postup do KS3 je dokladem o vysoké kvalitě práce učitele, o jeho dlouhodobě výborných 

výsledcích a též o vyšším rozsahu práce učitele směřujícího k růstu kvality práce školy, ve 

které působí. Návrh MŠMT předpokládá promítnutí tzv. atestačního příplatku do tarifního 

platu učitele (platového tarifu). Učiteli ve třetím kariérním stupni bude podle návrhu 

příslušet příplatek ve výši 3000 Kč, bude-li se podílet na profesním rozvoji učitelů ve své 
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škole. Vedle platového tarifu zůstane nadále zachována další možnost, jak odměnit větší 

rozsah práce učitele na KS3, a to specializačním příplatkem za výkon specializovaných 

činností, popř. osobním příplatkem.  

Náběh kariérního řádu  

Návrh zákona upravuje náběhové období v přechodných ustanoveních:  

Všichni učitelé, na které se vztahuje kariérní systém a kteří ke dni účinnosti novely zákona 

o pedagogických pracovních vykonávali činnost učitele alespoň 2 roky v rozsahu 

minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, se dnem účinnosti zákona zařadí do 

KS2.  

Ostatní učitelé, na něž se vztahuje kariérní systém, se zařadí do KS1.  

První atestační řízení, z nichž vzejdou první učitelé v KS3, má podle návrhu proběhnout 

nejdříve v létě roku 2021. Ustanovení o třetím kariérním stupni se použijí ode dne nabytí 

účinnosti prováděcího právního předpisu, kterým se stanoví standard učitele s vymezením 

požadavků na profesní kompetence učitele v jednotlivých oblastech pro třetí kariérní 

stupeň.  

Požadavky na členy těchto atestačních komisí budou podle návrhu tyto:  

 odborná kvalifikace učitele získaná vysokoškolským vzděláním v akreditovaném 

magisterském studijním programu,  

 pedagogická praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti alespoň 

v  délce 15 let v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby.   

Nové specializované činnosti:  

Návrh novely počítá se zavedením dvou nových specializovaných činností, jejichž výkon 

bude podmíněn dosažením KS3 a absolvováním specializačního studia v systému DVPP, 

jež bude mít rozsah nejméně 250 hodin:  

 mentor profesního rozvoje a  

 koordinátor vlastního hodnocení školy.  
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Návrh novely počítá se zavedením nové specializované činnosti kariérový poradce. Výkon 

této činnosti je podmíněn dosažením KS2 a absolvováním specializačního studia 

v  systému DVPP, jež bude mít rozsah nejméně 250 hodin.  

Dále návrh zařazuje existující činnost výchovného poradce mezi specializované činnosti.  

S výkonem specializované činnosti je spojen nárok na specializační příplatek 

pedagogického pracovníka ve výši 1000 až 2000 Kč.  

Mentor profesního rozvoje zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, a  to 

zejména tím, že se podílí na zpracování plánu pedagogického rozvoje školy, poskytuje 

pedagogickým pracovníkům školy poradenství, metodicky je usměrňuje a předává jim 

vědomosti a dovednosti potřebné pro jejich profesní rozvoj. Výkon specializované činnosti 

bude podmíněn dosažením třetího kariérního stupně a absolvováním specializačního studia 

v systému DVPP, jež bude mít rozsah nejméně 250 hodin a pro nějž MŠMT vydá standard.  

Koordinátor vlastního hodnocení školy vytváří nebo volí vhodné nástroje vlastního 

hodnocení školy, koordinuje uskutečňování vlastního hodnocení školy, vyhodnocuje ho, 

navrhuje opatření a odpovídá za udržování procesů vlastního hodnocení ve škole. Výkon 

specializované činnosti bude podmíněn dosažením třetího kariérního stupně 

a  absolvováním specializačního studia v systému DVPP, jež bude mít rozsah nejméně 250 

hodin a pro nějž MŠMT vydá standard.  

Kariérový poradce poskytuje žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům 

poradenskou a informační činnost v oblasti volby povolání a vytváří, vyhodnocuje 

a  udržuje vzdělávací oblast zaměřenou na vytváření životní a profesní orientace žáků 

a  studentů. Výkon specializované činnosti bude podmíněn dosažením druhého kariérního 

stupně a absolvováním specializačního studia v systému DVPP, jež bude mít rozsah 

nejméně 250 hodin a pro nějž MŠMT vydá standard.  

Periodické hodnocení profesního rozvoje  

Novela zákona o pedagogických pracovnících zavádí nově osobní plán profesního rozvoje, 

a to pro všechny pedagogické pracovníky. Osobní plán profesního rozvoje vychází z plánu 

pedagogického rozvoje školy. Při jeho vytváření i při  pravidelných hodnoticích 

rozhovorech s vedením školy (1x za 12 měsíců) pak pedagogičtí pracovníci prokazují, že si 
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systematicky prohlubují a zvyšují své profesní kompetence v souladu s nejnovějšími 

vědeckými poznatky a společenskými potřebami.  

Za vedení pedagogického pracovníka k plnění plánu profesního rozvoje a jeho průběžné 

hodnocení je stejně jako doposud zodpovědný ředitel školy. Osobní plán profesního 

rozvoje má 2 části – část povinného rozvoje a fakultativní část individuálních cílů. Osobní 

plán profesního rozvoje schvaluje ředitel školy, který je současně povinen vytvořit 

pedagogickému pracovníkovi i odpovídající podmínky pro naplnění jeho povinné části.  

Návrh počítá s tím, že plnění osobního plánu profesního rozvoje má mít vliv na výši 

osobního příplatku u škol, které odměňují platem.  

IMKA = Implementace kariérního systému učitelů  

Cílem Individuálního projektu systémového IMKA  je podpora zavádění kariérního 

systému učitelů, konkrétně jeho pilotáž a kompletní uvedení do praxe. V průběhu projektu 

budou ověřeny všechny procesy, metody a nástroje, které s realizací kariérního systému 

učitelů souvisí. Dále bude odborně připraven personál, který bude administraci kariérního 

systému zabezpečovat. Současně s implementací kariérního systému učitelů bude také 

pilotně ověřen a implementován systém řízení kvality DVPP, který přispěje ke zvýšení 

kvality dalšího vzdělávání učitelů. Řešitelem projektu je Národní institut pro další 

vzdělávání. Zároveň předpokládáme získání širokého odborného konsensu nad zvoleným 

řešením. Projekt bude trvat 44 měsíců od ledna 2017 do srpna 2020 a bude financován 

z  OP VVV a  státního rozpočtu.  

Vedle IPs IMKA budou na další vzdělávání pedagogů alokovány nemalé prostředky 

z OP VVV i v rámci běžných výzev, dalších individuálních projektů systémových a tzv. 

šablon. Jejich přesné vyčíslení by však dnes bylo jen velmi orientační a bude záviset i na 

průběhu čerpání OP VVV.  

K propojení Karierního systému učitelů (KS) s navrženými změnami financování RgŠ  

Zapojení financování nároků vyplývajících pro jednotlivé školy z KS do stávajícího 

systému normativního financování „na žáka“ je fakticky nemožné. Ve stávajícím systému 

financování by tedy dopady KS musely být řešeny formou masívních, administrativně 

náročných rozvojových programů.  
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Jedním z důvodů, proč je v návrhu změny financování RgŠ ÚSC navržena změna 

financování „pedagogické práce“ v mateřských, základních a středních školách a 

konzervatořích z normativního systému „na žáka“ na normativní systém „na pedagoga“ je i 

to, že nově navržený systém může bez jakýchkoliv komplikací absorbovat i problematiku 

dopadů KS v těchto školách. Okruh škol, kde dopady KS bude nutno řešit mimo standardní 

systém normativního financován, se tím výrazně sníží (pouze ZUŠ, VOŠ všech zřizovatelů 

a soukromé a církevní MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře). Návrh novely školského zákona 

navrhující změny financování RgŠ (sněmovní tisk 841) počítá se zavedením normativu na 

další výdaje školy související s adaptačním obdobím připadající na 1 učitele v adaptačním 

období. Tyto finanční prostředky mají pokrýt zvýšené náklady spojené s péčí 

zaměstnavatele o začínajícího učitele v adaptačním období.  

Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) má doznat dílčích změn:  

 návrh má zavést nutnost akreditovat studium v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňované vysokou školou, pokud má toto studium vést k získání odborné 

kvalifikace pedagogického pracovníka,  

 návrh výslovně pojmenovává zásadní povinnosti akreditovaných vzdělávacích 

institucí.  

Zdroj: http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni rad?highlightWords=kariern%C3%AD+syst%C3%A9m  

 

Profesním rozvojem pedagogických pracovníků, se rozvíjejí naše schopnosti a dovednosti. 

Jedná se například o samostudium nebo poznatky, které postupně získáváme 

z  pedagogické praxe.  

Armstrong (2015) uvádí, že „samostatné nebo samostatně řízené vzdělávání znamená 

podněcovat lidi k tomu, aby převzali odpovědnost za uspokojování svých vlastních potřeb 

vzdělávání za účelem zlepšení pracovního výkonu na svém současném pracovním místě 

nebo za účelem rozvoje svého potenciálu a uspokojení svých aspirací ohledně 

kariéry.“(Armstrong, 2015, s. 362) 

 

Dle Průchy, Walterové a Mareše je učitel osobou, která se zaměřuje na 

řízení a  podněcování učení osob jiných. Mohlo by se říci, že tu platí vzdělavatel jako 

synonymum. Učitel je jedním z nejdůležitějších aktérů procesu vzdělávání. Bývá také 

http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni%20rad?highlightWords=kariern%C3%AD+syst%C3%A9m
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velmi často označován jako pedagogický pracovník. Podle toho, na které škole učitel 

působí, je možné stanovit jeho specifické kategorie. (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 

48) 

 

3.1 Systematický přístup ke vzdělávání pedagogických pracovníků 

Při vzdělávání všech pedagogických pracovníků je smyslem rozvíjet ty schopnosti, které 

skutečně potřebují pro výkon jejich činnosti. Rozvoj ostatních schopností může být často 

plýtváním času jak pro pedagogické pracovníky, tak pro školu. Když rozvíjíme schopnosti 

pedagogického pracovníka pro vykonávání konkrétního zařazení ve škole, musíme také 

vzít v úvahu i školu, dále její poslání, vizi a strategii, ale i umístění školy, lokalitu a 

dostupnost.  

 

Tureckiová (2009) upozorňuje na systematicky prováděné vzdělávání, které plní nejen 

funkci rozvojovou, vzdělávací a inovační, ale také funkci orientační, adaptační, integrační, 

motivační a retenční. Má vést k rozvoji nebo alespoň k udržení výkonnosti a také k rozvoji 

zaměstnanosti pracovníků v rámci vnější pracovní mobility. (Tureckiová 2009, s. 128). 

 

Dle Vodáka a Kucharčíkové (2011) systematické vzdělávání pracovníků přináší jak pro 

zaměstnance, tak pro podnik mnoho výhod, například: 

- dodává odborně připravené pracovníky, bez jejich často náročného hledání na trhu 

práce 

- umožňuje průběžně formovat pracovní schopnosti zaměstnanců podle specifických 

potřeb  

- zlepšuje kvalifikaci, znalosti a dovednosti i osobnost zaměstnanců 

- přispívá ke zlepšování pracovního výkonu, produktivity práce i kvality 

výrobků a  služeb výrazněji nežli jiné způsoby vzdělávání 

- je jedním z nejefektivnějších způsobů hledání a nalézání vnitřních zdrojů k pokrytí 

potřeby zaměstnanců 

- průměrné náklady na jednoho vzdělávaného pracovníka bývají nižší než při jiných 

způsobech vzdělávání 

- lépe dokáže předvídat důsledky ztráty pracovní doby související se vzděláváním, 

a  umožňuje tedy lepší eliminaci důsledků těchto ztrát za pomoci organizačních 

opatření 
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- umožňuje neustálé zdokonalování vzdělávacích procesů tím, že zkušenosti 

z předcházejícího vzdělávacího cyklu jsou zohledněny v cyklu následujícím 

- ulehčuje hledání cest vedoucích ke zlepšení pracovního výkonu jednotlivých 

zaměstnanců 

- umožňuje realizace moderní koncepce řízení pracovní výkonnosti 

- zlepšuje vztah zaměstnanců k podniku a zvyšuje jejich motivaci 

- zvyšuje atraktivitu podniku na trhu práce a ulehčuje získávání a stabilizaci 

zaměstnanců 

- zvyšuje kvalitu a tím i tržní cenu jednotlivého pracovníka a jeho potenciální šance 

na trhu práce v podniku i mimo něj 

- přispívá k urychlení personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců a zvyšuje jejich 

šance na funkční a platový postup 

- přispívá ke zlepšování pracovních i mezilidských vztahů. (Vodák, Kucharčíková, 

2011, s. 83). 

 

3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pojem dalšího vzdělávání je možné chápat v souvislosti s povinností učitelů se neustále 

vzdělávat, a tím si doplňovat a prohlubovat svou doposud získanou kvalifikaci. 

Ustanovení § 164 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ukládá řediteli odpovědnost za odbornou 

a  pedagogickou úroveň vzdělávání a školských potřeb. Ředitel školy organizuje další 

vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který vytváří 

a projednává s odborovým orgánem. (ÚZ číslo 1211, Školství, 2017, str. 80) 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků následně vychází z legislativního rámce 

ustanovení § 227 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnavatel pečuje o odborný 

rozvoj zaměstnanců. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména:  

a) zaškolení a zaučení,  

b) odbornou praxi absolventů škol, 

c) prohlubování kvalifikace,  

d) zvyšování kvalifikace. (Jouza, L., 2015, s. 606) 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků tedy úzce souvisí s konkrétními potřebami dané 

školy. V této souvislosti Průcha a Veteška (2014) uvádějí, že učitel je jedním ze základních 
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činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, 

spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledek tohoto procesu. K výkonu 

učitelského povolání je nezbytná pedagogická způsobilost. Tradičně byl učitel považován 

za hlavní subjekt vzdělávání, zajišťující ve vyučování předávání poznatku žákům. 

Současné pojetí učitele, vycházející z rozšířeného profesionálního modelu, zdůrazňuje jeho 

subjektově-objektové role v interakci se žáky a prostředím. Učitel spoluvytváří edukační 

prostředí, klima třídy, organizuje a koordinuje činnosti žáků, řídí a hodnotí proces učení. 

Stoupá význam sociálních rolí učitele v interakci s žáky, v týmu učitelů, ve spolupráci 

s  rodiči a komunitou. Specifické funkce učitele vyplývají z rozdílného charakteru činností 

na určitých stupních a typech škol, jimž odpovídají příslušné aprobace. Diferenciace rolí ve 

vzdělávacím procesu. Společenský status učitelského povolání v jednotlivých zemích je 

závislý na tradici a významu, který je přisuzován vzdělání ve společnosti. (Průcha, 

Veteška, 2014, s. 261) 

 

Ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů konkretizuje pedagogického pracovníka následovně. Pedagogickým 

pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně 

pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na 

vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního 

předpisu (dále jen „přímá pedagogická činnost“). Je zaměstnancem právnické osoby, která 

vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li 

k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li 

zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává 

přímou pedagogickou činnost v zařízení sociálních služeb. (ÚZ číslo 1211, Školství, 2017, 

str. 442) 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků má dva významy. V širším slova smyslu se 

jedná o všechny aktivity včetně vzdělávacích, které slouží k rozvoji a udržení jeho 

profesních dovedností a schopností. Rozvoj těchto kompetencí navazuje na přípravné 

vzdělávání. V užším významu můžeme další vzdělávání pedagogických pracovníků popsat 

jako „institucionalizovanou část profesního rozvoje učitele“ (Průcha, 2009, s. 413). 

Dle Kohnové (2004) chápeme pojem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jako 

„dlouhodobý institucionálně koordinovaný proces, odehrávající se v průběhu celé 

profesionální dráhy každého učitele, kdy se vzdělává pod dohledem dalších osob 
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(školitelů). Po celou tuto dobu jsou rozvíjeny nejen jeho profesní, ale také osobnostní 

kompetence. Pedagog musí být otevřen principu celoživotní sebereflexe“. (Kohnová, 2004, 

s. 181) 
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4 Osobní rozvoj 

Vzdělávání pedagogických pracovníků souvisí jak s profesním rozvojem pedagogického 

pracovníka, tak s rozvojem školy školské politiky. Dobré kvality ve vzdělávání 

pedagogických pracovníků, je možné dosáhnout za pomoci vzdělaných, rozvíjejících se 

a  dobře motivovaných pedagogických pracovníků, kteří chtějí něčeho dosáhnout. 

 

Podpora při rozvoji pedagogických pracovníků by měla zajistit administrativní podporu 

pro realizaci rozvoje. Uvádím proto možné příklady podpory: 

- Dostatečné a včasné informace pro zaměstnance o možnostech vzdělávání 

a  rozvoje 

- Sledování průběhu plnění plánu rozvoje 

- Příprava, organizace a vyhodnocení případné vzdělávací akce 

- Zprostředkování kontaktů pro zaměstnance s organizací, které vzdělávání 

organizují 

- Zajištění finančních i nefinančních prostředků 

- Realizace prezentačních aktivit, např. v rámci mezinárodních návštěv a exkurzí 

 

Podle Armstronga (2015) pak je základním cílem strategického rozvoje lidských zdrojů 

zvýšit schopnost lidských zdrojů v souladu s přesvědčením, že lidský kapitál organizace je 

hlavním zdrojem konkurenční výhody tak, že konkrétními cíli strategického rozvoje 

lidských zdrojů jsou rozvoj intelektuálního kapitálu a zlepšování a propagování 

individuálního týmového i celo organizačního učení a vzdělávání pomocí vytváření kultury 

vzdělávání – prostředí, v němž jsou pracovníci podněcování ke vzdělávání a rozvoji 

a  v  němž znalosti jsou systematicky řízeny. (Armstrong, 2015, s. 337) 

Jak dále uvádí Vodák a Kucharčíková (2011), strategické řízení lidských zdrojů můžeme 

považovat za přístup k řešení dlouhodobých záležitostí týkajících se lidí tvořících součást 

strategického úsilí podniku. Jde především o záležitosti související se strukturou, kulturou, 

efektivností a výkonností podniku a přizpůsobení budoucím potřebám a požadavkům, 

stejně jako řízení změn. Z celkového pohledu se strategické řízení lidských zdrojů 

zaměřuje na všechny hlavní záležitosti týkající se lidí v souvislosti se strategickými plány 

a  otázkami zvládnutí nastolených požadavků. (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 44) 



35 

 

Výhodou osobního rozvoje může být například kompetenční a osobnostní rozvoj 

pedagogického pracovníka či získání již kvalifikovaného pedagogického pracovníka na 

danou pozici.  

Osobní rozvoj má, ale i své nevýhody a to může být například časová a finanční náročnost 

či nutná motivace pedagogického pracovníka. S tím také související podpora 

zaměstnavatele, která je téměř ve všech případech nepostradatelným spojovacím článkem 

při vzdělávání a rozvoji.  

 

4.1 Analýza vzdělávacích potřeb 

Analýza vzdělávacích potřeb je nepostradatelnou oblastí, která je nutná pro stanovení 

konkrétních potřeb při vzdělávání a rozvoji daného pedagogického pracovníka. Každý 

z nás je jedinečný a tudíž máme každý jiné požadavky a nároky.  

Analýza potřeb vzdělávání podle Vodáka a Kucharčíkové (2011) v podstatě spočívá ve 

shromažďování informací o současném stavu znalostí, schopností a dovedností pracovníků, 

o výkonnosti jednotlivců, týmů a podniku, a v porovnání zjištěných údajů s požadovanou 

úrovní. Identifikace dává odpověď na takové otázky, jako: 

 Je výkonnost v předmětných dovednostech skutečně nezbytná? 

 Je zaměstnanec skutečně odměňován za ovládání těchto dovedností? 

 Podporuje ve skutečnosti management požadované chování 

 Jaké další bariéry výkonnosti ještě existují? (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 85) 

Dále Vodák s Kucharčíkovou zmiňují, že výsledkem analýzy je zjištění mezer ve 

výkonnosti, které je třeba eliminovat, se zaměřením na takové, které je možné odstranit 

vzděláváním. Dalším výsledkem je pak návrh vhodného vzdělávacího programu. (Vodák, 

Kucharčíková, 2011, s. 85) 

 

4.2 Plán osobního rozvoje 

Sestavení plánu osobního rozvoje je nutné v každém případě, respektive u každého 

konkrétního pedagogického pracovníka, při první myšlence toho, zda se rozvíjet chceme. 

Jedná se o jakési uvědomění či ukotvení našich myšlenek či požadavků na to, čeho chceme 

dosáhnout a kam se chceme posunout. 

Podle Armstronga (2015) plánování osobního rozvoje provádějí jednotliví zaměstnanci, 

jimž se nabízí vedení, rada a podpora ze strany manažerů, přičemž obvykle vychází 

z přezkoumání pracovního výkonu a individuálního rozvoje.  Plány osobního rozvoje 
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vymezují opatření, který hodlají jednotliví zaměstnanci podniknout za účelem svého 

vzdělávání a rozvoje. Jednotlivý zaměstnanci přijímají odpovědnost za vypracování 

a  uskutečňování plánu osobního rozvoje, ale přitom jsou podporování ze strany organizace 

a manažerů. (Armstrong, 2015, s. 362) 

Dále Armstrong (2015) uvádí následující fáze plánování osobního rozvoje: 

- Analýza současného stavu a potřeb rozvoje 

- Stanovení cílů 

- Vypracování plánu aktivit 

- Implementace. (Armstrong, 2015, s. 362) 

4.3 Realizace osobního rozvoje 

Realizace osobního rozvoje je zásadním předpokladem pro profesní růst z pohledu kvality 

práce a pro kariérní růst pedagogických pracovníků. Na začátku každého rozhodnutí ke 

změně je stanovení a v neposlední řadě i uvědomění si jasného cíle. Dobře formulovaný 

a  jasně daný cíl funguje jako motor.  

 

Nejdůležitější v tomto případě je správně vše načasovat a naplánovat. Takové plánování 

má několik částí, které bychom měli řádně připravit. Jedná se například o: 

- Zjištění profesních potřeb školy ve vztahu s potřebami organizace. V tomto případě 

je dobré mít oba aspekty vyvážené a stanovit si cíl vždy jen pro jednoho 

konkrétního zaměstnance. 

- Určení nástrojů k dosažení stanoveného cíle, vybrání konkrétní formy a průběhu, 

např. kurz) 

- Stanovení průběhu samotného rozvoje, který probíhá interně nebo externě 

- Na závěr se zaměříme na stanovení nástrojů hodnocení a zpětné vazby (například 

rozhovorem) 

 

Zde je nutné se zaměřit na možnosti, které máme k dispozici pro náš osobní rozvoj. 

Z praxe se může jednat např. o: 

- Další vzdělávání zaměstnanců 

- Semináře, přednášky, školení 

- Samostudium, studium 

- Stáže 

- Adaptační proces 
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- Sdílení zkušenosti, dovednosti, znalostí 

- Spolupráce s kolegy, porady 

- Mentorování, koučování 

- Zadání konkrétního úkoly (týmová spolupráce) 

- Soustavná práce s profesním portfoliem 

- Rotace zaměstnanců na pracovišti 
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5 Průzkumné šetření 

V bakalářské práci jsem vycházela z prostudované odborné literatury a dále z průzkumu 

jak je problematika řešena v praxi. K tomu jsem využila dotazníkového šetření. Oslovila 

jsem čtyřicet respondentů z řad pedagogických pracovníků středočeského kraje a to 

v okrese Příbram a Praha – západ. K vyhodnocení mi bylo k dispozici celkem 32 

navrácených dotazníků. Další metodou byl rozhovor se čtyřmi pedagogickými pracovníky. 

Dva z nich byli z Příbrami a dva z Prahy – západ.  

Pro zjištění dané problematiky bylo využito techniky dotazování a to formou 

standardizovaného dotazníku distribuovaného respondentům v elektronické podobě 

a  v několika případech, osobně. 

Dotazníky byly předloženy pedagogickým pracovníkům základních škol ve Středočeském 

kraji. Konkrétně se jednalo o oblasti v okrese Příbram a Praha – západ.  

Celkem bylo rozesláno 40 dotazníků. Všechny vrácené dotazníky v počtu 32 byly následně 

zařazeny k vyhodnocení.  

 

5.1 Cíl průzkumu 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě průzkumu zjistit co pedagogické pracovníky na 

I. stupni základních škol motivuje k tomu, aby se dále vzdělávali a rozvíjeli, popřípadě zda 

mají zájem a jsou ochotni se dále vzdělávat. Cílem bakalářské práce bylo rovněž zmapovat 

a  shrnout doporučení a předložit možné alternativy pro zvýšení motivace k dalšímu 

rozvoji pedagogických pracovníků. 

 

5.2 Metody průzkumu 

 

Jednou z metod byla technika dotazníkového šetření. Zde byly stanoveny konkrétní otázky, 

které jsem přesně nasměrovala na průzkum mého šetření. Jednalo o kvantitativní metodu 

výzkumu, jejíž analýzu jsem měřila měřit matematickými a statistickými metodami. 

Důvodem pro výběr této metody bylo, že jsem mohla nasbírat informace v potřebném 

množství. Dotazník měl danou strukturu v podobě 15 otázek, na které respondenti 

odpovídali ano-ne-nevím. Výhodou této metody bylo, že je přehledná pro zpracování 



39 

 

získaných dat, jejich sečtení a porovnání Nevýhodou standardizovaného dotazníku byl 

omezený rozsah platnosti odpovědí.  

Jak uvádí Gavora (2010) je dotazník nejfrekventovanější zjišťovací metodou. „Je to 

způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí.“(Gavora, 2010, s. 121) 

Tato metoda se řadí mezi kvantitativní metody sběru informací. Gavora (2010) dále 

zmiňuje „Výhodou otevřených otázek je, že neomezují respondenta. Nevnucují mu volbu.“ 

(Gavora, 2010, s. 126) 

Jako druhou metodu jsem zvolila strukturované rozhovory s respondenty. Zde se jednalo 

o  strukturovaný rozhovor, který je metodou kvalitativního výzkumu a patří do skupiny 

výzkumných rozhovorů. V  tomto případě jsem měla předem připravené otázky, podle 

kterých jsem postupovala.  

Hartl a Hartlová (2015) v psychologickém slovníku uvádí strukturovaný rozhovor, jako 

rozhovor standardizovaný. Tazateli jsou určeny všechny otázky včetně úprav pro zvláštní 

situace či skupiny respondentů, jejich sled i formulace. Výsledky jsou dobře srovnatelné 

a  lze je užít k ověřování hypotéz.  (Hartl P., Hartlová H., 2015, s. 515) 

Vzhledem k tomu, že jsem z časových důvodů nemohla provádět rozhovory se všemi 

respondenty osobně, zvolila jsem reprezentativní vzorek čtyř pedagogických pracovníků. 

Jednalo se o úzký výběr z oslovených respondentů, byl náhodný a upravený dle ochoty 

a  časových možností oslovených respondentů. Rozhovory byly přínosné pro prostor 

a  následné hlubší pojetí daného tématu. Nevýhodou v tomto případě byla především 

časová a psychická náročnost. 

5.3 Průzkumné předpoklady 

V celé bakalářské práci jsem zkoumala vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků na 

I. stupni základních škol. Dále jsem se zaměřila na motivaci a ochotu pedagogických 

pracovníků se dále vzdělávat.  

Na počátku průzkumu této problematiky jsem stanovila předpoklady, které jsem průběžně 

testovala a ověřovala. 

 

- Většina pedagogických pracovníků na I. stupni základní školy považuje za důležité 

se vzdělávat celý život. 
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- Pedagogičtí pracovníci na 1. stupni základní školy nemají žádnou motivaci se dále 

vzdělávat. 

- Osobní rozvoj pedagogických pracovníků na 1. stupni základní školy souvisí 

s motivací ke vzdělávání. 

 

5.4 Organizace a průběh průzkumného šetření 

Průzkumné šetření začalo v průběhu října, kdy jsem stanovila a zpracovala jednoduché 

otázky, se snadnou odpovědí v podobě odpovědí ano-ne . Dotazník obsahoval oslovení 

respondentů, představení mého průzkumu a také obecné představení tématu mého 

průzkumu. Dále jsem v úvodu zmínila ujištění o anonymitě dat a uvedení způsobu, jak 

s  dotazníky budu nakládat. Dotazník byl uzavřen poděkováním respondentům. 

U rozhovorů s pedagogickými pracovníky jsem si ponechala možnost prostoru 

dotazovaných respondentů. Odpovědi se v některých případech lehce rozšířily, ale stále se 

jednalo o konkrétní téma. V průběhu měsíce listopadu jsem dle mého plánu zpracovávala 

dotazníky. Na začátku měsíce prosince jsem oslovila 40 respondentů. Následně jsem 

v měsíci lednu shromažďovala vrácené a vyplněné dotazníky. K mému velkému 

překvapení jsem jich obdržela zpět v počtu 32. V tomto měsíci jsem průběžně vrácené 

dotazníky zapracovávala do mého průzkumu. Dále jsem se věnovala pohovorům 

s vybraným vzorkem pedagogických pracovníků, který jsem si předem stanovila. Dva 

pedagogičtí pracovníci byli z okresu Příbram a dva z Prahy – západ. V měsíci únoru jsem 

začala konkrétně zapracovávat všechny mé získané informace do mého průzkumného 

šetření. Použila jsem grafické a procentuální znázornění.  
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6 Analýza zjištěných výsledků 

Většina účastníků mého šetření v oblasti vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků 

na 1. stupni základní školy se shoduje na tom, že v oblasti vzdělávání máme stále ještě 

velký prostor k tomu, abychom se i nadále vzdělávali. Ať se již jedná o naše osobní 

potřeby či potřeby našeho zaměstnání, které nás utvrzuje v tom, že člověk se má stále co 

učit a v dnešní době pro to má mnoho příležitostí.  

Z mého dotazníku je patrné, že oslovení učitelé by při dalším vzdělávání a rozvoji uvítali 

více podpory a vytvoření lepších podmínek ze strany ředitelů škol.   

 

Věková hranice sehrává v otázce motivace k profesionálnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání 

zásadní roli. Není pravidlem, že učitel na konci kariéry není motivovaný ke vzdělání. 

Věková rizika jsou však zřejmá: vyšší únava, vidina konce kariéry, zvýšená potřeba klidu, 

stabilizovaná sociální síť bez podpory jejího rozšiřování, podceňování učitelů na konci 

kariéry, syndrom vyhoření, možné mezigenerační vztahové problémy apod.  

1. Doba působení ve školství 

 

o od 1 roku 

o 1 – 3 roky 

o 3 – 5 roků 

o Více než 5 roků 

 

Tabulka č. 1 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Od 1 roku 1 3 

1 - 3 roky 3 10 

3 -  5 roků 11 34 

Více než 5 roků 17 53 

Zdroj: sociologický průzkum 
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Graf č. 1 

Zdroj: sociologický průzkum 

 

Co se týká doby působení ve školství, tak u 87% dotázaných převažovala větší praxe ve 

školství. To znamená od 3 až po více než 5 roků. Tak je to i v reálném životě. Ve školách 

se stále zdržují lidé s velkou praxí. Mladých pedagogů je stále málo.  

2. Máte možnost se ve svém zaměstnání vzdělávat? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

Tabulka č. 2 

Hodnocení Počet odpovědí Výsledky v % 

Ano 15 59 

Spíše ano 10 31 

Ne 2 6 

Spíše ne 5 16 

Zdroj: sociologický průzkum 

3% 
10% 

34% 

53% 

Doba působení ve školství. 

od 1 roku

1 - 3 roky

3 - 5 roků

Více než 5 roků
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Graf č. 2 

Zdroj: sociologický průzkum 

K možnosti se vzdělávat ve svém zaměstnání se zde přikláněla většina dotázaných, tzn. 

90% což je na dnešní dobu docela překvapující výsledek.  

3. Je Vám umožněno se v zaměstnání vzdělávat? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  

Tabulka č. 3 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 15 47 

Spíše ano 14 44 

Ne 0 0 

Spíše ne 3 9 

Zdroj: sociologický průzkum 

59% 

31% 

6% 

16% 
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Ano
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Graf č. 3 

Zdroj: sociologický průzkum 

Téměř 91% dotázaných je umožněno se v zaměstnání vzdělávat. Což je určitě skvělé, ale 

realita tomu neodpovídá.  

4. Máte přístup k nabídce vzdělávacích akcí? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  

Tabulka č. 4 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 10 31 

Spíše ano 9 28 

Ne 5 16 

Spíše ne 8 25 

Zdroj: sociologický průzkum 

 

47% 
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0% 
9% 

Je Vám umožněno se v zaměstnání 
vzdělávat? 

Ano

Spíše ano
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Graf č. 4 

Zdroj: sociologický průzkum 

Přístup k nabídce vzdělávacích akcí se zde v procentech dotázaných dělí na 59% a 41%. 

Většina tedy přístup má.  

5. Sledujete nabídku vzdělávacích akcí? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  

Tabulka č. 5 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 3 9 

Spíše ano 5 16 

Ne 10 31 

Spíše ne 14 44 

Zdroj: sociologický průzkum 

 

31% 

28% 

16% 

25% 

Máte přístup k nabídce vzdělávacích akcí? 

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše Ne
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Graf č. 5 

 

Zdroj: sociologický průzkum 

Zde byl u 75% vysloven jakýsi nezájem u sledování vzdělávacích akcí a jen 21% nabídku 

sleduje. Což je velmi málo.  

6. Je pro Vás nabídka vzdělávacích akcí dostačující? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  

Tabulka č. 6 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 5 16 

Spíše ano 12 37 

Ne 9 28 

Spíše ne 6 19 

Zdroj: sociologický průzkum 
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Graf č. 6 

Zdroj: sociologický průzkum 

Zde jsme se opět setkali s polovinou spokojených a s polovinou nespokojených 

respondentů. Což znamená, že pro 53% je nabídka dostačující a u zbývajících 47% je 

nedostačující.  

7. Máte motivaci se vzdělávat? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  

Tabulka č. 7 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 2 6 

Spíše ano 3 9 

Ne 11 33 

Spíše ne 17 52 

Zdroj: sociologický průzkum 
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Graf č. 7 

Zdroj: sociologický průzkum 

Zde jsme narazili na podstavu problému v motivaci ke vzdělávání. Výsledkem je u 85% 

dotázaných žádná motivace a pouze u 15% zodpovězených nějaká motivace existuje.  

8. Jste ochoten/ochotna se vzdělávat? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

Tabulka č. 8 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 7 22 

Spíše ano 11 34 

Ne 5 16 

Spíše ne 9 28 

Zdroj: sociologický průzkum 
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Graf č. 8 

 

Zdroj: sociologický průzkum 

Další otázkou byla ochota se vzdělávat. Této otázce vyslovilo důvěru 56% a zbylých 44% 

nejsou ochotni se vzdělávat.  

9. Jste ochoten/ochotna učit se nové věci např. softwarové programy? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

Tabulka č. 9 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 8 25 

Spíše ano 13 41 

Ne 4 12 

Spíše ne 7 22 

Zdroj: sociologický průzkum 
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Ne
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Graf č. 9 

 

Zdroj: sociologický průzkum 

U ochoty učit se nové věci souhlasilo 66% dotazovaných a 34% se přiklonilo k neochotě se 

učit nové věci.  

10. Upřednostňujete účast na vzdělávacích akcích, které rozvíjí vaši osobnost, 

schopnost jednat s lidmi, vaši schopnost řešit náročné situace apod.? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

Tabulka č. 10 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 3 10 

Spíše ano 4 13 

Ne 10 34 

Spíše ne 13 43 

Zdroj: sociologický průzkum 
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22% 
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Graf č. 10 

Zdroj: sociologický průzkum 

Co se týká této otázky, tak zde se 23% dotázaných vyjádřilo kladně a 77% záporně.  

11. Považujete vzdělávání za důležitou součást vašeho života? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

Tabulka č. 11 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 13 41 

Spíše ano 14 44 

Ne 2 6 

Spíše ne 3 9 

Zdroj: sociologický průzkum 
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34% 

43% 
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Graf č. 11 

Zdroj: sociologický průzkum 

 

U vzdělávání jako důležitá součást našeho života se ukázalo, že 90% dotázaných je tomuto 

nakloněna a ostatních 10% nepovažuje vzdělávání za důležitou součást svého života.  

12. Napomáhá Vám vzdělávání k odbornému růstu? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

Tabulka č. 12 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 9 28 

Spíše ano 13 41 

Ne 3 9 

Spíše ne 7 22 

Zdroj: sociologický průzkum 
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Graf č. 12 

Zdroj: sociologický průzkum 

 

V této oblasti vyslovilo důvěru 69% a ostatním 31% vzdělávání k odbornému růstu 

nepomáhá.  

13. Jakou formu vzdělávání preferujete? 

 

o Prezenční 

o Samostudium 

o E-Learning 

o Jiné…………………………………. 

Tabulka č. 13 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Prezenční 27 85 

Samostudium 3 9 

E-learning 2 6 

Jiné 0 0 

Zdroj: sociologický průzkum 
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Graf č. 13 

Zdroj: sociologický průzkum 

 

U této oblasti byly výsledky trochu odlišné od ostatních otázek. Tzn. 85% preferuje 

prezenční vzdělávání, dalších 9% se přiklání ke vzdělávání formou samostudia a zbylých 

6% se přiklání ke vzdělávání formou e-learningu.  

14. Povinnost vzdělávat se, která vyplývá ze zákona, je pro mne především. 

 

o Povinnost 

o Příležitost 

o Nutnost 

o Jiné…………………………………. 

Tabulka č. 14 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Povinnost 11 34 

Příležitost 8 25 

Nutnost 13 41 

Jiné 0 0 

Zdroj: sociologický průzkum 

85% 

9% 

6% 0% 

Jakou formu vzdělávání preferujete? 

Prezenční

Samostudium

E-Learning

Jiné



55 

 

Graf č. 14 

Zdroj: sociologický průzkum 

Obdobně jako u předešlé otázky se zde odpovědi více rozšiřují. U 34% je povinnost se 

vzdělávat pouze a stále jen povinnost, u 25% dotázaných se jedná o příležitost a 41% toto 

vidí pouze jako nutnost. Což je u zaznamenaného výsledku velmi smutné.  

15. Plnit IPV (individuální plán vzdělávání) je pro mě příležitost a motivuje mě k 

rozvoji kariéry. 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

Tabulka č. 15 

Hodnocení Počet vrácených dotazníků Výsledky v % 

Ano 1 3 

Spíše ano 3 9 

Ne 12 38 

Spíše ne 16 50 

Zdroj: sociologický průzkum 
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0% 

Povinnost vzdělávat se, která vyplývá ze 
zákona, je pro mne především. 
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Graf č. 15 

Zdroj: sociologický průzkum 

Této otázce vyslovilo důvěru pouze 12%. Ostatních 88% není při plnění individuálního 

plánu vzdělávání pouze příležitostí a motivací k rozvoji osobní kariéry. 

6.1 Rozhovory 

 

Dle Hartla a Hartlové (2015) je rozhovor v sociálních vědách nejvyužívanější výzkumná 

a  diagnostická technika, která spočívá v dotazování. Dle různých hledisek se dělí na: 

a) Nestandardizovaný, nestrukturovaný 

b) Standardizovaný, strukturovaný 

c) Polostandardizovaný, polostrukturovaný 

d) Hloubkový 

e) Řízený 

f) Individuální 

g) Skupinový 

h) Náhodný 

i) Skrytý 

j) Panelový. (Hartl P., Hartlová H., 2015, str. 515) 

 

3% 
9% 

38% 

50% 

Plnit IPV (individuální plán vzdělávání) je pro 
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U rozhovorů jsem zvolila vybraný vzorek čtyř pedagogických pracovníků. Dva ze základní 

a mateřské školy Příbram a dva ze základní a mateřské školy Praha – západ. Vybrala jsem 

tedy čtyři příspěvkové organizace. Následně jsem je při rozhovorech označovala R1-PB, 

R2-PB, R3-P-Z a R4-P-Z. 

1.) Doba působení ve školství 

R1-PB – 7 let 

R2-PB – 10 let 

R3-P-Z – 9 let 

R4-P-Z – 15 let 

 

2.) Máte možnost se ve svém zaměstnání vzdělávat? 

R1-PB – Ano máme možnost se u nás ve škole vzdělávat.  

R2-PB – Možnost máme, ale z časového hlediska je to komplikované.  

R3-P-Z – Ano máme možnost se vzdělávat s velkou podporou našeho vedení. 

R4-P-Z – Ano máme možnost se vzdělávat, a jsou nás nastaveny různé motivační 

prostředky.  

 

3.) Je Vám umožněno se v zaměstnání vzdělávat? 

R1-PB – Vzhledem k tomu, že v tomto zaměstnání setrvávám již sedmým rokem tak mohu 

s klidným srdcem říci, že je nám umožněno s velkou podporou se vzdělávat.  

R2-PB – Ano je nám umožněno v podstatě kdykoli, pokud nějakým způsobem pokryjeme 

výuku a dovolují to finanční prostředky. 

R3-P-Z – Ano mohu se vzdělávat, samozřejmě za nějakých stanovených podmínek, 

respektive pravidel. Většinou časových. 

R4-P-Z – Ano je nám umožněno se vzdělávat, vedení je tomuto velmi otevřené a vstřícné. 

 

4.) Máte přístup k nabídce vzdělávacích akcí? 

R1-PB – Přístup k nabídce máme. 
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R2-PB – Ano přístup máme a využíváme.  

R3-P-Z – U nás funguje dobré zprostředkování, tudíž nabídku, nemusíme často vyhledávat 

sami. 

R4-P-Z – Ano máme.  

 

5.) Sledujete nabídku vzdělávacích akcí? 

R1-PB – Nabídku sleduji průběžně.  

R2-PB – Ano sleduji, ale máme dobře zprostředkovanou nabídku, nemusíme vyhledávat.  

R3-P-Z – Volného času moc není, ale ano sleduji.  

R4-P-Z – Ano 

 

6.) Je pro Vás nabídka vzdělávacích akcí dostačující? 

R1-PB – Myslím si, že ano. Často vyhledáváme i z vlastní iniciativy a z různých webových 

stránek. 

R2-PB – Asi ano, ale někdy hledáme sami, různá témata, zajímáme se.  

R3-P-Z – Ano je, nabídka je široká. 

R4-P-Z – Ano myslím, že je.  

 

7.) Máte motivaci se vzdělávat? 

R1-PB – Myslím, že motivaci mám velkou.  

R2-PB – Ano zatím motivaci mám.  

R3-P-Z – Tak určitě je motivace ovlivněna časovým obdobím a dalšími různými faktory. 

Odpovídám, zatím ano, mám motivaci se vzdělávat.  

R4-P-Z – Vzhledem k tomu, že ve školství pracují více jak patnáct let, velkou motivaci již 

nemám.  

 

 



59 

 

8.) Jste ochoten/ochotna se vzdělávat? 

R1-PB – Ano jsem ochotna se dále vzdělávat. 

R2-PB – Určitě ano. 

R3-P-Z – Za určitých podmínek ano.  

R4-P-Z – Jsem si jista, že se vždy najde nějaký dobrý motivátor k dalšímu vzdělávání.  

 

9.) Jste ochoten/ochotna učit se nové věci např. softwarové programy?  

R1-PB – Určitě ano, stále je co se učit.  

R2-PB – Myslím, že ano.  

R3-P-Z – Ano ochotna jsem, ale zase za nějakých podmínek.  

R4-P-Z – Opět musím zdůraznit, že ve školství pracuji již více jak patnáct let a učit se 

v mém věku novým softwarovým programům je pro mne obtížné. Takže v této oblasti 

váhám.  

10.) Upřednostňujete účast na vzdělávacích akcích, které rozvíjí vaši 

osobnost, schopnost jednat s lidmi, vaši schopnost řešit náročné situace apod.? 

R1-PB – Ano 

R2-PB – Myslím, že ano.  

R3-P-Z – Člověk se stále učí, takže zatím ano. 

R4-P-Z – Rozvíjet mou osobu, už asi není třeba, i když, člověk se stále rozvíjí a učí novým 

a novým věcem.  

11.) Považujete vzdělávání za důležitou součást vašeho života? 

R1-PB – Ano, rozhodně ano.  

R2-PB – Ano považuji.  

R3-P-Z – Rozhodně ano.  

R4-P-Z – Zatím, stále ještě ano.  
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12.) Napomáhá Vám vzdělávání k odbornému růstu? 

R1-PB – Zatím ne, ale výhledově nevím, kde má kariéra pedagogického pracovníka 

skončí.  

R2-PB – Zatím jsem o tom takto nepřemýšlela. Již hodně let jsem zde na mém pracovišti 

spokojena tam kde jsem.  

R3-P-Z – Ne to asi ne, ale mohla by.   

R4-P-Z – Ne 

 

13.) Jakou formu vzdělávání preferujete? 

R1-PB – samostudium, e-learning 

R2-PB – samostudium, prezenční 

R3-P-Z – prezenční, samostudium 

R4-P-Z – prezenční 

 

14.) Povinnost vzdělávat se, která vyplývá ze zákona, je pro mne především. 

R1-PB – povinnost, nutnost, ale často i příležitost 

R2-PB – povinnost, nutnost i příležitost 

R3-P-Z – nutnost 

R4-P-Z – povinnost a nutnost 

 

 

15.) Plnit IPV (individuální plán vzdělávání) je pro mě příležitost a motivuje 

mě k rozvoji kariéry. 

R1-PB – Příležitostí jistě být může, ale k rozvoji mé kariéry mě nemotivuje.  

R2-PB – Někdy je časově náročné individuální plán vzdělávání plnit. Ale povinnosti s tím 

spojené plnit musíme.  

R3-P-Z – Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlela, spíš je to pro mě povinnost.  

R4-P-Z – Tak to určitě ne.  
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6.2 Ověřování předpokladů 

Stanovený cíl byl jednotný pro celou bakalářskou práci. Dále byl i jasně formulovaný 

a  splnitelný. Jeho splnění bylo měřitelné. 

 

1. Předpoklad 

- Většina pedagogických pracovníků na I. stupni základní školy považuje za důležité 

se vzdělávat celý život. 

 

Můj první předpoklad se potvrdil a výsledkem je důležitost vzdělávání se celý život. Tzn., 

že většina dotazovaných považuje vzdělávání za důležité. 

 

2. Předpoklad 

 

- Pedagogičtí pracovníci na 1. stupni základní školy nemají žádnou motivaci se dále 

vzdělávat. 

Druhý předpoklad se potvrdil částečně. Část pedagogických pracovníků motivaci má 

a  další část potřebuji větší motivaci. U každého pedagogického pracovníka a také 

u  konkrétní školy, je vzdělávací a motivační program nastaven jinak, což samozřejmě 

výsledek v mnohém může ovlivnit. 

 

3. Předpoklad  

 

- Osobní rozvoj pedagogických pracovníků na 1. stupni základní školy souvisí 

s motivací ke vzdělávání. 

 

Můj poslední předpoklad se potvrdil. Pedagogičtí pracovníci nacházeli spojitost mezi 

motivací a osobním rozvojem.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že cíl mé práce se mi podařilo zjistit. 
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6.3 Shrnutí průzkumu 

Dotazníkovým šetřením bylo osloveno 40 respondentů z řad pedagogických pracovníků. 

Návratnost dotazníku byla 80% což je pro následné shrnutí mého průzkumu velmi 

pozitivní. Týká se níže uvedených otázek a je následující:  

 

1.) Doba působení ve školství 

 

Tato otázka byla velmi jednoduchá, cíleně stanovená pro mou představu. Jak je z grafu 

patrné v počtu 34% a následně v počtu 53% převládá praxe od 3 do více než 5 roků.  

2.) Máte možnost se ve svém zaměstnání vzdělávat? 

Možnost vzdělávání se v zaměstnání se v 59% jednoznačně vyjádřilo odpovědí ano 

a  dalších 31% spíše ano, což je velmi pozitivní zjištění.  

3.) Je Vám umožněno se v zaměstnání vzdělávat? 

Následující výsledky zobrazené u možnosti vzdělávat se v zaměstnání jednoznačně ukazují 

na 47% ano a 44% spíše ano, což je naprostá většina.  

4.) Máte přístup k nabídce vzdělávacích akcí? 

Přístup k nabídce vzdělávacích akcí se v odpovědích rozdělil na 59% ano a spíše ano 

a  41% ne a spíše ne.  

5.) Sledujete nabídku vzdělávacích akcí? 

Co se týká nabídky vzdělávacích akcí a jejich sledovanost tak jsou výsledky takové, že 

75% nabídku nesleduje a 25% ano.  

6.) Je pro Vás nabídka vzdělávacích akcí dostačující? 

Zde se výsledky pohybují opět tak na polovině, což znázorňuje graf v počtu 53% ano 

a  47% ne. Lidé jsou s nabídkou spokojení, ale jinou nevyhledávají.  
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7.) Máte motivaci se vzdělávat? 

Motivaci se vzdělávat má pouze 15% což je velmi špatný výsledek. Graf dále znázorňuje 

85% dotazovaných, kteří motivaci se vzdělávat nemají.  

8.) Jste ochoten/ochotna se vzdělávat? 

Co se týká ochoty se vzdělávat tak 22% a 34% pedagogických pracovníků odpovědělo ano 

a ostatních 44% již ochotni nejsou. 

9.) Jste ochoten/ochotna učit se nové věci např. softwarové programy?  

Překvapivě 66 % dotazovaných pedagogických pracovníků odpovědělo, že jsou ochotni se 

učit nové věci a ostatních 34% ochotě nakloněni nejsou.  

10.) Upřednostňujete účast na vzdělávacích akcích, které rozvíjí vaši 

osobnost, schopnost jednat s lidmi, vaši schopnost řešit náročné situace apod.? 

Následující otázka týkající se účasti na vzdělávacích akcích byla myslím, pro pedagogické 

pracovníky obtížnější a odpovědi se lišily od toho, o jakou příspěvkovou organizaci se 

jedná. Výsledek ovlivnil i to v jaké lokalitě se organizace nachází atd. Výsledkem bylo 

23% pro ano a ostatních 73% pro ne.  

11.) Považujete vzdělávání za důležitou součást vašeho života? 

Tato otázka týkající se vzdělání jakou důležitá část našeho života pro mne byla velmi 

zajímavá a s jejím výsledkem jsem byla velmi spokojena. Důvěru této otázce dalo 85% 

a  ostatní pedagogičtí pracovníci již vzdělávání nepovažují za důležitou součást jejich 

života, což ukazuje zbylých 15%. 

12.) Napomáhá Vám vzdělávání k odbornému růstu? 

Opět musím konstatovat, že otázka týkající se vzdělávání a jeho nápomoci k odbornému 

růstu bylo velmi zajímavě zjištění. Z grafu je patrné, že v 69% vzdělávání napomáhá 

k odbornému růstu a v ostatních 31% ne.  
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13.) Jakou formu vzdělávání preferujete? 

Odpovědi na formu vzdělávání byly odlišné. Graf tedy zobrazuje 85% prezenčního 

studia, dále 9% samostudia a 6% vzdělávání přes e-learning. 

 

14.) Povinnost vzdělávat se, která vyplývá ze zákona, je pro mne především. 

Jak pedagogičtí pracovníci vnímají povinnost vzdělávat se je následující. Pro 34% 

dotazovaných je vzdělávání povinností, dalších 25% je pro ně příležitostí a 41% vnímají 

jako nutnost.  

15.) Plnit IPV (individuální plán vzdělávání) je pro mě příležitost a motivuje 

mě k rozvoji kariéry. 

Poslední otázka z mého dotazníku se věnovala individuálnímu plánu vzdělávání. 

Výsledkem bylo 12% příležitost a motivace k rozvoji kariéry. Ostatních 88% plnění 

individuálního plánu vzdělávání nevnímají jako příležitost a motivaci. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo na základě průzkumu zjistit, co pracovníky na I. stupni 

základních škol motivuje k tomu, aby se dále vzdělávali a rozvíjeli, popřípadě i to, zda 

mají zájem a jsou ochotni se dále vzdělávat. Cílem bakalářské práce bylo rovněž zmapovat 

a  shrnout doporučení a předložit možné alternativy pro zvýšení motivace k dalšímu 

rozvoji těchto pracovníků. 

Bakalářská práce zkoumala vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků na I. stupni 

základních škol. Dále motivaci a ochotu pedagogických pracovníků se dále vzdělávat. 

Stanovila jsem tři předpoklady, které jsem průběžně testovala a ověřovala. 

Většina pedagogických pracovníků na I. stupni základní školy považuje za důležité se 

vzdělávat celý život. 

Tento předpoklad se potvrdil a výsledkem je důležitost vzdělávání se celý život. Většina 

dotazovaných považuje vzdělávání za důležité. 

Pedagogičtí pracovníci na 1. stupni základní školy nemají žádnou motivaci se dále 

vzdělávat. 

Druhý předpoklad se potvrdil částečně. Část pedagogických pracovníků motivaci má 

a  další část potřebuji motivaci větší. U každého pedagogického pracovníka a také 

u  konkrétní školy, je vzdělávací a motivační program nastaven jinak, což pravděpodobně 

výsledek ovlivnilo. 

Osobní rozvoj pedagogických pracovníků na 1. stupni základní školy souvisí s motivací ke 

vzdělávání. 

Poslední předpoklad se potvrdil. Pedagogičtí pracovníci nacházeli spojitost mezi motivací 

a osobním rozvojem.  

Každý z nás je nositelem mnoha kompetencí a každý člověk má své silné i slabé stránky. 

Silné stránky můžeme dobře využívat a ve slabých stránkách se můžeme dále 

zdokonalovat.  

To, co nás tedy charakterizuje, je naprosto jedinečným souborem vlastností, schopností, 

dovedností a dalších charakteristik, který se může v určitých ohledech podobat jiným 

lidem, ale v důsledku je naprostým originálem. Takto bychom měli k sobě i k druhým 

lidem přistupovat. 

Sama vidím bezprostřední motivaci každého učitele v dětech, a s tím související 

zodpovědnost, kterou každý pedagog k dětem má. Při výběru zaměstnání bych hleděla na 

to, čím by mě zaměstnavatel v této oblasti motivoval. 
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Myslím, že člověk, kterého práce opravdu naplňuje a uspokojuje a dělá ji rád, má pro 

lidstvo nevyčíslitelnou hodnotu. Ať už se jedná o lidi ve vedoucích pozicích, na 

manažerských pozicích, o lidi, kteří pracují manuálně, ale i takové, kteří jsou zaměstnáni 

jako učitelé.  

Motivace je velmi podstatnou složkou pro efektivní chod společnosti, školy, úřadu. 

Myslím si, že ve většině případů působí jako motivace jednoduše slovní pochvala.  

Velmi podstatná je samostatnost, sebevzdělávání, odpovědnost a kompetence. Pro mnoho 

zaměstnanců je motivací osobní růst a realizace a s tím související vnitřní motiv, který je 

přínosem v jakémkoli oboru. Za každým lidským činem vždy hledáme příčinu nebo důvod, 

který způsobil takové jednání. V zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho 

hierarchie hodnot a  dosavadní zkušenosti či schopnosti nebo dovednosti.  

Motivační faktory pracovníků v základní škole jsou z mého pohledu velmi důležité. Záleží 

samozřejmě i na tom, o jaký typ školy se jedná a jak je k dané škole nastaven motivační 

program. V poslední době stoupla a i nadále stoupá motivace pracovníků. Většina lidí tráví 

většinu svého času v zaměstnání, a proto je třeba si uvědomit, zda je práce opravdu baví 

nebo dělají vše jen z  nutnosti. Kvalitní pedagog tráví mnoho času nad tím, aby pochopil 

to, co vlastně lidi motivuje a  kdy odvádí poctivou práci 

Z praxe si myslím, že nejvíce fungují následující motivační faktory. Týká se to „obyčejné“ 

pochvaly. Někteří z nás mohou vidět jako motivaci možnost odborného růstu či dalšího 

osobnostního rozvoje. Lidé se snaží být více samostatní, v práci jsou spokojenější a cítí 

uplatnění. Neohlížejí se na pracovní dobu, ale záleží jim převážně na tom, aby svou práci 

odvedli dobře a kvalitně. Za motivaci lze považovat i prostředí a vhodné pomůcky pro 

kvalitní výuku.  

Správné vedení a řízení pedagogického sboru se odráží na kvalitě každého pracovníka a na 

efektivním využití jeho silných a slabých stránek.  

Úkolem každého ředitele je brát lidi takové jací jsou a dokázat z nich tím správným 

způsobem získat to nejlepší, co v každém z nás je. Na cestě k poznání sebe sama bychom 

měli myslet na to, že humor a nadhled mohou být těmi nejlepšími rádci. 

V dnešní době je obtížné některé učitele motivovat k tomu, aby se dále rozvíjeli 

a  vzdělávali. V bakalářské práci jsem se zabývala tím, co tyto pedagogické pracovníky 

motivuje k tomu, aby měli zájem se dále vzdělávat a rozvíjet. Zjistila jsem, že v dnešní 

době se osvědčuje často finanční ohodnocení a vzdělávání a rozvoj souvisí také s osobním 
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rozvojem. Cíl mé práce se mi podařilo splnit. Sociologický průzkum, který byl mnou 

uskutečněn a jehož výsledek jsem ve své bakalářské práci zaznamenala, může dále sloužit 

jako návod k motivaci při podpoření dalšího vzdělávání a rozvoje pedagogických 

pracovníků na 1. stupni základní školy. Výsledky zde uvedené mohou najít uplatnění 

například v odborném časopise týkající se oblasti školství nebo mohou najít jejich využití 

i  ostatní školy v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje. 
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D O T A Z N Í K 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 1. 

STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Vážení, 

 

obracím se na vás s prosbou o spolupráci. V rámci mého studia školského managementu 

pracuji na své bakalářské práci, jejímž tématem je „Vzdělávání a rozvoj pedagogických 

pracovníků na 1. stupni základní školy“. Pro tyto účely jsem sestavila následující dotazník. 

Chtěla bych vás tímto poprosit o jeho vyplnění. Výsledky tohoto dotazníku jsou 

samozřejmě anonymní a velmi mi pomohou mou práci dokončit. 

 

Vyplněné dotazníky mi prosím vraťte na následující e-mailovou adresu 

(ditasykorova@mail.com) v termínu do 31. 1. 2018. 

 

Za vyplnění ankety Vám velice děkuji.  

 

S pozdravem  

 

Dita Sýkorová 

 

1.) Doba působení ve školství 

 

o od 1 roku 

o 1 – 3 roky 

o 3 – 5 roků 

o Více než 5 roků 
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2.) Máte možnost se ve svém zaměstnání vzdělávat? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  

 

3.) Je Vám umožněno se v zaměstnání vzdělávat? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  

 

 

4.) Máte přístup k nabídce vzdělávacích akcí? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  

 

 

5.) Sledujete nabídku vzdělávacích akcí? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  
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6.) Je pro Vás nabídka vzdělávacích akcí dostačující? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  

 

7.) Máte motivaci se vzdělávat? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne  

 

8.) Jste ochoten/ochotna se vzdělávat? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

 

9.) Jste ochoten/ochotna učit se nové věci např. softwarové programy? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 
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10.) Upřednostňujete účast na vzdělávacích akcích, které rozvíjí vaši 

osobnost, schopnost jednat s lidmi, vaši schopnost řešit náročné situace apod.? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

 

11.) Považujete vzdělávání za důležitou součást vašeho života? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

 

12.) Napomáhá Vám vzdělávání k odbornému růstu? 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

 

13.) Jakou formu vzdělávání preferujete? 

 

o Prezenční 

o Samostudium 

o E-Learning 

o Jiné…………………………………. 
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14.) Povinnost vzdělávat se, která vyplývá ze zákona, je pro mne především. 

 

o Povinnost 

o Příležitost 

o Nutnost 

o Jiné…………………………………. 

 

15.) Plnit IPV (individuální plán vzdělávání) je pro mě příležitost a motivuje 

mě k rozvoji kariéry. 

 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

 

 

 

 


