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VNITŘNÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI - INTRINSICKÉ

Pracovní činnosti – jejich rozmanitost

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

Vykonávám pracovní činnosti, které nejsou
monotónní a stereotypní

36.8 42.1 21.1 0 0

Vykonávám pracovní činnosti, které jsou 
zajímavé a rozličné

25.0 10.0 35.0 20.0 10.0

Rozmanitost pracovních činností 30.9 26.1 28.1 10.0 5.0

Pracovní činnosti tvoří svým významem i obsahem jádro všech profesí. Zejména však u intelektově náročných 
a pomáhajících profesí jejich zástupci očekávají jistou rozmanitost v podobě nízké míry monotónnosti a
naopak vysokého zastoupení činností, které jsou považovány za zajímavé a obsahově rozličné. Rutina se
nedá očekávat ani v případě učitelské profese a předpokládá se, že nebude vyhledávána ani samotnými
učiteli.
V tomto souboru učitelů je více než 57 % nadmíru či s očekáváním spokojeno se skutečností, že činnosti, jež
vykonávají, nevykazují znak rutiny a posuzují je jako rozmanité – jsou  zajímavé a rozličné, nejsou monotónní
a stereotypní. Jistou míru nespokojenosti vykazuje v tomto souboru 15 % učitelů.

Profesní znalosti – možnosti jejich využití a nároky / požadavky profese

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

Vykonávám pracovní činnosti, při kterých plně
využiji svých znalostí (vědomostí, schopností
a dovedností)

25.0 20.0 25.0 15.0 15.0

Ve své práci mohu uplatňovat své schopnosti 26.3 36.8 21.1 15.8 0
Využití schopností 25.7 28.4 23.1 15.4 7.5
Pracovní činnosti, které vykonávám,
vyžadující široké spektrum schopností a
dovedností.

66.7 23.8 4.8 0 4.8

Pracovní činnosti, které vykonávám, ve
výsledku vykazují jistou celistvost

38.1 42.9 14.3 4.8 0

Pracovní činnosti, které vykonávám, jsou ve
svém důsledku významné

38.1 42.9 19.0 0 0

Pracovní činností, které vykonávám, vyžadují
vysokou míru odbornosti a kvality

25.0 30.0 15.0 25.0 5.0

Znalostní variabilita, celistvost,
významnost, odbornost

42.0 34.9 13.3 7.5 2.5

Profesní znalosti jsou tvořeny vysoce odbornou úrovní  vědomostí, schopností a dovedností. Není možné bez
nich dostát požadavkům na vysoce kvalifikovaný výkon, který je v  učitelství očekáván. Specifika učitelské
profese jsou v doméně profesních znalostí provázena rovněž aspekty v podobě širokého spektra jak
teoretických vědomostí tak prakticky orientovaných dovedností, které ve výsledku vykazují celistvost a jsou
významné pro vykonávání pracovních činností a úkolů. V této oblasti je rovněž zdůrazňována možnost tyto
profesní znalosti  v pracovním výkonu plně využít a uplatnit.
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Možnost plně využít a uplatnit odborné znalosti ve své profesi oceňuje a očekává 54.1 % učitelů.  Nároky na
šíři spektra schopností a dovedností, kvality v podobě vysoké odbornosti a kvality, významnosti a výsledné
celistvosti pracovních činností oceňuje 76.9 % učitelů. 

Osobnostní, profesní a kariérní růst

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

Má práce mi umožňuje odborný/profesní růst. 28.6 23.8 33.3 4.8 9.5
Ve své práci využívám příležitosti k
profesnímu růstu

26.3 42.1 21.1 5.3 5.3

Učitelské profese mi dává příležitosti k
osobnímu růstu.

42.1 21.1 21.1 15.8 0

Možnost osobního a profesního růstu 32.3 29.0 25.2 8.6 4.9

Možnost osobního a profesního růstu patří v učitelství k základním předpokladům péče o kvalitu profese i
pracovního výkonu. Považuje se ve své podstatě za jistou samozřejmost, a to jak v osobní, tak kariérní úrovni.
Riziko „ploché dráhy“, ke které je kariéra v učitelství přirovnávána a její spojení s absencí kariérního řádu jako
víceúrovňové kvalifikace je dlouhodobým, neřešeným problémem. 
52.4 % učitelů pozitivně hodnotí možnost, kterou jim profese nabízí v oblasti profesního růstu. Sebereflexe
učitelů k využívání této možnosti vykazuje tyto údaje: 68.4 % učitelů je s tímto aspektem velmi spokojeno či
spokojeno, 25.2 % je nerozhodných. Možnost osobního růstu ve své profesi pozitivně vnímá  63.2 %
respondentů. Možnost kariérního postupu příznivě oceňuje 61.3 % učitelů, 25.2 % je nerozhodných a 13.5 %
nespokojených.

Výsledky práce, jejich reflexe a pocit uspokojení z výsledku

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

Vidím výsledky své práce 63.2 10.5 15.8 5.3 5.3
Prožívám  dobrý/uspokojivý  pocit z výsledků
mé práce

31.6 31.6 10.5 31.6 0

Reflektuji kvalitu výsledků své práce 26.3 31.6 21.1 15.8 5.3
Dosažené naplnění, úspěchu z výsledku 40.4 22.8 15.8 17.6 3.5

Aspekt dosaženého naplnění a úspěchu z výsledku patří k významné potřebě vážící se k profesi. Reflektování
výsledků a kvality vlastní práce nepatří v učitelství ke každodenní realitě. Procesy výchovy a vzdělávání žáků
sledují dlouhodobé  cíle, jejichž naplňování je mnohdy obtížně uchopitelné. O to cennější jsou pozitivní
hodnoty naplněného očekávání v těchto aspektech pracovní spokojenosti.
Z výsledků tohoto šetření vyplývá, že uspokojivě prožívá pocit z výsledků vlastní práce 63.2 % učitelů, 15.8 %
učitelů je nerozhodných. Skutečnost, že učitelé reflektují kvalitu výsledků své práce se potvrdilo u 57.9 % z
nich.
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Autonomie a nezávislost

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

Pracovní činnosti, které vykonávám, vyžadují
vysokou míru autonomie (samostatnosti a
nezávislosti)

30.0 20.0 40.0 5.0 5.0

Mám možnost samostatně se rozhodovat v
řešení pracovních úkolů/problémů

21.1 36.8 21.1 10.5 10.5

Autonomie a nezávislost 25.6 28.4 30.6 7.8 7.8

Problematika pedagogické autonomie učitelů je aktuálně diskutována ve vztahu k probíhající kurikulární
reformě, neboť právě posílená míra profesní svobody a zodpovědnosti učitelů se nedotýká pouze omezené
možnosti přímé kontroly jejich práce, avšak začíná reformou vstupovat i do zásadní fáze tvorby formálního
kurikula školy – školního vzdělávacího programu. Samostatnost a nezávislost v rozhodování a řešení
pracovních úkolů je souběžně provázena rovněž vysokou mírou odpovědnosti, která musí být danými
odborníky plně vědomá a respektovaná.
Hodnoty autonomie, nezávislosti a samostatnosti v profesi pozitivně posuzuje (54) % učitelů.

Morální hodnoty – možnost je uplatnit a vnímané rozpory

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

Uplatňuji ve své práci morální hodnoty, které
vyznávám

30.0 15.0 30.0 10.0 15.0

Vykonávám svou práci tak, že to neodporuje
mému svědomí

40.0 15.0 20.0 20.0 5.0

Hodnoty, které uznávám, nejsou v rozporu (s
hodnoty rodičů žáků, kolegů, vedení)

19.3 33.3 33.3 14.0 0

Morální hodnoty 29.8 21.1 27.8 14.7 6.7

Aspekty pracovní spokojenost související s morálními hodnotami, jež mohou lidé naplňovat také ve své
profesi, tvoří bezesporu výchozí princip, v němž se může smysl učitelství naplňovat. I přes to, že daný
dotazník nezjišťuje samotnou povahu učiteli uznávaných hodnot  budeme předpokládat, že jsou pozitivně
konstruktivně orientovány. 
45 % učitelů je spokojeno s možností  uplatňovat ve své práci hodnoty, jež uznávají. 55 % učitelů vykonává
svou práci tak, že neodporuje tímto jejich vlastnímu svědomí. Vypovídající jsou rovněž údaje v posouzení
problému jistého rozporu s hodnotami ostatních partnerů v profesi (rodiči žáků, kolegů a vedení školy). 14 %
učitelů je s touto nesourodostí nespokojeno, 33.3 % učitelů je nerozhodných.
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Učitelství jako sociální služba, psychické a sociální bezpečí při  výkonu profese

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

V prostředí školní třídy  prožívám psychickou
pohodu (cítím se dobře)

28.6 28.6 23.8 14.3 0

V prostředí školní třídy  prožívám sociální 
pohodu (cítím se dobře)

23.8 19.0 33.3 19.0 4.8

V prostředí školy  prožívám psychickou
pohodu (cítím se dobře)

25.0 25.0 30.0 10.0 10.0

V prostředí školy  prožívám sociální  pohodu
(cítím se dobře)

20.0 35.0 25.0 10.0 10.0

Bezpečí psychické a sociální 24.4 28.1 28.0 13.3 6.2

Podstata učitelství je postavena na jisté sociální službě, pomoci  a podpoře v „péči o duši“ dětí. Péče o druhé
však vyžaduje reciprocitu, minimálně v příznivém a bezpečném psychosociálním klimatu školní třídy i školy,
poněvadž zachycuje kvalitu sociálních vztahů i emocionální naladění a prožívání pohody, otevřenosti,
vstřícnosti a sounáležitosti každého člena školní komunity. 
Kvalitu psychického a sociálního bezpečí prožívá 52.5 % učitelů pozitivně v podobě vyjádřené spokojenosti.
19.5 % učitelů prožívá nespokojenost, 28.0 % je nerozhodných.

VNITŘNÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI – INTRINSICKÉ
celkové vyhodnocení

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

INTRINSICKÉ OBLASTI 31.4 27.4 24.0 11.9 5.5

Vnitřní oblasti pracovní spokojenosti, tzv. intrinsické mají klíčový vliv na samotnou pracovní výkonnost a
souvisejí z procesy uspokojení, zajímavosti a přitažlivosti práce, vztahu k pracovním činnostem a  souvisí
zejména s obsahem práce  a kvalitami jako smysluplnost a náročnost profesních činností, možnost uplatnit
odborné znalosti a dovednosti, potřeba sdílení s druhými lidmi; potřeba výkonu, autonomie a odpovědnosti; 
potřeba smyslu a seberealizace, osobnostního a profesního růstu. Důvěryhodnost; mít příležitost být
zodpovědný,  způsobilý a prospěšný a být přijímán s důstojností a respektem vytváří podstatu každé profese i
základní vztahový rámec umožňující naplňovat lidské potřeby. 
Celkové výsledky pro intrinsické oblasti ukazují následující hodnoty. Více než 58.8 % respondentů prožívá
spokojenost v míře očekávání, téměř 31.4 % učitelů více, než od své profese očekávají. Hodnoty v modusu
nespokojenosti jsou nízké, avšak ne nevýznamné, stejně jako procento nerozhodnutých učitelů, což jsou výzvy
a pobídky k hledání dalších odpovědí.
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VNĚJŠÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI - EXTRINSICKÉ

Finanční podmínky výkonu profese

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

Mé finanční ohodnocení odpovídá významu a
náročnosti mé práce

25.0 45.0 20.0 5.0 5.0

Mé finanční ohodnocení je spravedlivé a
odpovídá mému pracovnímu úsilí

26.3 21.1 31.6 21.1 0

Platové ocenění 25.7 33.1 25.8 13.1 2.5

Aspekty pracovní spokojenosti související s širším kontextem práce – extrinsické oblasti - tvoří neméně
důležitou součást pracovní spokojenosti. Vedle kariérového postupu, o kterém jsme se zmiňovali již výše, je
oblast platového ocenění jednou z nejméně uspokojivých v učitelské profesi.  Je však nutné podívat se na
tento aspekt dvojím úhlem pohledu. Jednak je finanční ocenění vázáno na širší společenský kontext významu
a náročnosti práce. Relevantní dimenzi má však rovněž i jako spravedlivé ohodnocení reálného pracovního
úsilí.
Spokojenost s finančním ohodnocením, jež odpovídá významu a náročnosti práce, je spravedlivé a odpovídá
vynaloženému úsilí vyjadřuje 33.1 % respondentů.  25.7 % je  spokojeno nad svá očekávání a 13.1 % učitelů
vyjadřuje nespokojenost. Téměř 2.5 % je nespokojeno více, než očekávají.

Materiální podmínky výkonu profese

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

S vybavením školy a školní třídy jsem 23.8 42.9 23.8 4.8 4.8
S možností vybrat si dostatečné množství
didaktických pomůcek jsem

23.8 33.3 38.1 4.8 0

S možností vybrat si dostatečné množství
učebnic jsem

28.6 14.3 38.1 19.0 0

S finančními zdroji na vyuč. a mimovyuč.
Aktivity (exkurze, projekty) jsem

19.0 38.1 28.6 14.3 0

Materiální podmínky pro výkon profese 23.8 32.2 32.2 10.7 1.2

Materiální vybavení školy je v tomto dotazníku posuzováno aspektem didaktických pomůcek, učebnic a
finančním zabezpečením možností realizovat vyučovací i mimovyučovací aktivity  v jiných, než pouze školních
prostorách. Klíčové didaktické principy spočívající v názornosti, obohaceném učebním prostředí a spojení
školního vzdělávání s reálným životem žáků toto vybavení nutně vyžaduje. Stejně tak tvoří součást podmínek
kvalitního výkonu pracovních činností učitelů. 
Materiální podmínky pro výkon profese jsou v hodnotách spokojenosti na škále rozloženy následovně. Téměř
1.2 % učitelů je zcela nespokojeno. 10.7 % učitelů je nespokojeno, 56 % však posuzuje danou situaci příznivě.
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Uznání za odvedenou práci

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

Ve své profesi mám uznání od svých žáků 42.1 21.1 15.8 15.8 5.3
Ve své profesi mám uznání od rodičů svých
žáků

31.6 26.3 21.1 15.8 5.3

Ve své profesi mám uznání od svých kolegů 21.1 36.8 26.3 10.5 5.3
Ve své profesi mám uznání od vedení školy 26.3 26.3 21.1 21.1 5.3
Ve své profesi mám uznání od společnosti
(veřejné mínění)

26.3 15.8 26.3 21.1 10.5

Ve své profesi mám uznání od své rodiny 26.3 10.5 26.3 31.6 5.3
uznání za odvedenou práci 29.0 22.8 22.8 19.3 6.2

Jedním ze zásadních významů má v doméně extrinsických oblastí reflektované uznání za vykonanou práci.
Jedná se současně o jistý „tenký led“ nastaveného zrcadla a obavy z kritiky, proto je nutné věnovat těmto
aspektům zvýšenou pozornost. Ve výsledcích můžeme číst, jak učitelé vnímají uznání své práce od
jednotlivých partnerů počínaje žáky, přes kolegy, vlastní rodinu a společnost. 
Učiteli vnímané uznání, jež dostávají za odvedenou práci, vykazují tyto hodnoty spokojenosti. Uznání od svých
žáků posuzuje příznivě 63.2 % učitelů. Od rodičů svých žáků 57.9 % učitelů, ze strany kolegů 57.9 % učitelů a
ze strany vedení školy 52.6 % učitelů. Uznání od vlastní rodiny posuzuje v modu očekávaní a spokojenosti
36.8 % učitelů. Jistou společenskou prestiž v podobě uznání vnímá příznivě 42.1 % učitelů. Nejvyšší míru
nespokojenosti učitelé vnímají od své rodiny - 36.9 % a od společnosti (veřejné mínění) - 31.6 %.
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Vztahy, spolupráce a supervize Zpětná vazba přátelsky kritická a pomáhající

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

Dostávám „přátelsky kritickou“ zpětnou vazbu
od žáků

47.4 26.3 10.5 15.8 0

Dostávám „přátelsky kritickou“ zpětnou vazbu
od kolegů

26.3 52.6 5.3 15.8 0

Dostávám „přátelsky kritickou“ zpětnou vazbu
od vedení školy

31.6 21.1 36.8 10.5 0

Dostávám „přátelsky kritickou“ zpětnou vazbu
od pracovníků ČŠI

36.8 15.8 31.6 15.8 0

Dostávám „přátelsky kritickou“ zpětnou vazbu
od nezávislých odborníků (poradenská,
evaluační centra,…)

36.8 26.3 10.5 21.1 5.3

„Přátelsky kritická“ zpětná vazba 35.8 28.4 18.9 15.8 1.1
Dostávám zpětnou vazbu, která mi pomáhá
vykonávat mou práci lépe: od žáků

47.4 15.8 15.8 21.1 0

Dostávám zpětnou vazbu, která mi pomáhá
vykonávat mou práci lépe: od kolegů

42.1 26.3 21.1 10.5 0

Dostávám zpětnou vazbu, která mi pomáhá
vykonávat mou práci lépe: od vedení školy

31.6 42.1 15.8 10.5 0

Dostávám zpětnou vazbu, která mi pomáhá
vykonávat mou práci lépe: od pracovníků ČŠI

42.1 31.6 21.1 5.3 0

Dostávám zpětnou vazbu, která mi pomáhá
vykonávat mou práci lépe: od nezávislých
odborníků (poradenská, evaluační centra,…)

42.1 31.6 21.1 5.3 0

Zpětná vazba pomáhající vykonávat práci
lépe

41.1 29.5 19.0 10.5 0

Dostávám pomoc při řešení pracovních
problémů od: žáků

26.3 10.5 31.6 26.3 5.3

Dostávám pomoc při řešení pracovních
problémů od: kolegů

26.3 21.1 21.1 26.3 5.3

Dostávám pomoc při řešení pracovních
problémů od: vedení školy

31.6 21.1 21.1 15.8 10.5

Dostávám pomoc při řešení pracovních
problémů od: ČŠI

36.8 15.8 21.1 15.8 10.5

Dostávám pomoc při řešení pracovních
problémů od: nezávislých odborníků
(poradenská, evaluační centra,…)

31.6 15.8 21.1 21.1 10.5

Pomoc při řešení pracovních problémů 30.5 16.9 23.2 21.1 8.4
V pracovních týmech spolupracuji se svými
kolegy

35.0 10.0 30.0 20.0 5.0

Mám otevřené a upřímné vztahy: se svými
kolegy

47.4 21.1 26.3 5.3 0

Mám otevřené a upřímné vztahy: s vedením
školy

36.8 26.3 21.1 15.8 0

Mám otevřené a upřímné vztahy: se svými
žáky

36.8 21.1 21.1 15.8 5.3

Mám otevřené a upřímné vztahy: s rodiči
svých žáků

31.6 21.1 21.1 26.3 0

Otevřené a upřímné vztahy 38.2 22.4 22.4 15.8 1.3
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Supervize mezilidsky vztahová je zaměřena na kvalitu zpětné vazby, která je učitelům poskytována, způsoby,
jakými ředitelé zachází se svými zaměstnanci i to, zda se zajímají o výsledky jejich práce. Ukazatele kvality
zpětné vazby tvoří v tomto šetření několik přívlastků.  Přátelsky kritická, která vyjadřuje jistý lidský rozměr v
komunikaci jak pozitivních, tak zejména negativních reflexí pracovního výkonu. Zpětná vazba pomáhající
vykonávat práci lépe a pomáhající řešit pracovní problémy je vázána na konkrétní pomoc a facilitující pracovní
prostředí. Sociální dimenze kvality učitelství je dále ověřována  otevřenými a upřímnými vztahy, které učitelé
vnímají ve vztahu k jednotlivým pracovním partnerům. Rozšířená je oblast týmové spolupráce s kolegy. 

KOLEGOVÉ
Přátelsky kritickou zpětnou vazbu od svých kolegů posuzuje v míře spokojenosti a očekávání 78.9 % učitelů.
Nespokojenost vnímá 15.8 % učitelů. Zpětná vazba pomáhající vykonávat práci lépe potom pozitivně hodnotí
68.4 % učitelů. Nespokojenost vnímá 10.5 % učitelů. Spokojenost s pomocí při řešení pracovních problémů
dostává od svých kolegů 47.4 % učitelů. Nespokojenost vnímá 31.6 % učitelů. Spokojenost a příznivou míru
naplněného očekávání reflektují učitelé v aspektu otevřené a upřímné vztahy s kolegy v hodnotách 68.5 %.
Nespokojenost vnímá 5.3 % učitelů. Spokojenost s týmovou spoluprací vykazuje 45 % učitelů. Nespokojenost
vnímá 25 % učitelů. 

VEDENÍ ŠKOLY
Přátelsky kritickou zpětnou vazbu od vedení školy posuzuje v míře spokojenosti a očekávání 52.7 % učitelů.
Nespokojenost vnímá 10.5 % učitelů. Zpětná vazba pomáhající vykonávat práci lépe potom pozitivně hodnotí
73.7 % učitelů. Nespokojenost vnímá 10.5 % učitelů. Spokojenost s pomoc při řešení pracovních problémů
dostává od vedení školy 52.7 % učitelů. Nespokojenost vnímá 26.3 % učitelů. Spokojenost a příznivou míru
naplněného očekávání reflektují učitelé v aspektu otevřené a upřímné vztahy s vedením školy v hodnotách
63.1 %. Nespokojenost vnímá 15.8 % učitelů. 

ŽÁCI
Přátelsky kritickou zpětnou vazbu od svých žáků posuzuje v míře spokojenosti a očekávání 73.7 % učitelů.
Nespokojenost vnímá 15.8 % učitelů. Zpětná vazba pomáhající vykonávat práci lépe potom pozitivně hodnotí
63.2 % učitelů. Nespokojenost vnímá 21.1 % učitelů. Spokojenost s pomoc při řešení pracovních problémů
dostává od žáků 36.8 % učitelů. Nespokojenost vnímá 31.6 % učitelů. Jako otevřené a upřímné posuzují
učitelé vztahy s žáky v celkem 57.9 % . Nespokojenost vnímá 21.1 % učitelů. 

RODIČE
Otevřené a upřímné vztahy od rodičů svých žáků posuzuje pozitivně 52.7 % učitelů, jistou míru nespokojenosti
hodnotí 26.3 % učitelů. 
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VNĚJŠÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI – EXTRINSICKÉ
celkové vyhodenocení

Výrok
Více než

očekávám -
velmi spokojen

Tak jak
očekávám -
spokojen

    
Ani spokojen

ani nespokojen

Méně než
očekávám -
nespokojen

Mnohem méně
než očekávám -

zcela
nespokojen

EXTRINSICKÉ OBLASTI 32.0 26.5 23.5 15.2 3.0

Vnější oblasti pracovní spokojenosti, tzv. extrinsické se dotýkají  kontextu práce a souvisí spíše s podmínkami
a důsledky práce  jako potřebou finančního ocenění; sociální jistoty; uplatnění, materiálních podmínek, vztahů
k nadřízeným a spolupracovníkům, a to včetně  kvality poskytovaných zpětných vazeb, ocenění a pomoci.
Všechny tyto aspekty rovněž patří k nezbytným podmínkám výkonu profese i faktorům tuto kvalitu ovlivňující.  
Velmi spokojeno, nad svá očekávání je v rovině extrinsických oblastí 32.0 % učitelů. 26.5 % vyjadřuje
spokojenost očekávanou. Nerozhodnuto je 23.5 % učitelů a nespokojenost větší, než očekávají vyjadřuje u
faktorů extrinsických 15.2 % učitelů Velkou nespokojenost, větší než očekávají 3.0 %.
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GRAFICKÉ SROVNÁNÍ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OBLASTI


