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Professional identity of supporting professions workers 
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Abstrakt  

Pojem "kvalita ţivota" se během posledních let stal v České republice mnohokrát diskutovaným 

tématem. Obzvláště ve speciálněpedagogické oblasti se často setkáváme s nejrůznějšími výzkumy a 

publikacemi, které se týkají kvality ţivota osob se zdravotním postiţením. Nabízí se tedy otázka, zda 

se stejným způsobem věnujeme kvalitě ţivota pracovníků, kteří jsou v kaţdodenním intenzivním 

kontaktu s dětmi, ţáky, studenty či dospělými se zdravotním postiţením. Pokud se zaměříme na 

právní předpisy vztahující se k pracovníkům ve školních poradenských zařízeních zjistíme, ţe 

zvyšující se povinnosti v oblasti, kterým se během své pracovní doby musí věnovat, se stále stupňují. 

Jde hlavně o poţadavky na zaměstnance - zvyšuje se a nabývá stejnou měrou i podpora těchto 

pracovníků? Příspěvek prezentuje vybrané údaje získané od jednotlivých pracovníků 

speciálněpedagogických center a pracovníků v sociálních sluţbách. Přehled získaných informací se 

zaměřuje na délku práce v zařízení, motivaci k práci, náročnost práce, vztahy na pracovišti, 

profesní role, spolupráce s jinými subjekty, přímá a nepřímá práce s klientem, materiální vybavení, 

a také celkovou spokojenost respondentů s profesním uplatněním. Daná problematika sleduje, zda 

se můţe kvalita ţivota v pracovních podmínkách promítnout při utváření profesní identity 

pracovníků pomáhajících profesí a zda je základem pro její ustálení a následný rozvoj. 

 

Klíčová slova  
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Abstract  

The concept of "quality of life" has become in Czech Republic often discussed topic, during the last 

years. Especially in the field of special educational often encounter a variety of research and 

publications relating to the quality of life of people with disabilities. Thus, the question arises, 

whether the same manner to the quality of life of workers who are in daily and intensive contact 

with children, youth and adults with disabilities. We can trace the various laws relating to workers 

in school counseling centers increasing responsibilities and areas during their working hours that 
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they have to pay. Thus, increasing the demands on staff - it increases and becomes equally support 

these workers? The paper presents data obtained from individual workers in special education 

centers and social workers. Overview of the information focuses on the length of practice in the 

facility, work motivation, work demands, workplace relations, occupational role, cooperation with 

other agencies, direct and indirect work with clients, facility equipment, and overall satisfaction of 

respondents with professional application. The issue monitors, whether the quality of life in 

working conditions can be reflected in the formation of professional identity in supporting 

professions and whether is it an essential for the stabilization and subsequent development. 

 

Keywords  

Supporting professions workers. Professional identity. Quality of life. 

 

ÚVOD 

 Předkládaný příspěvek se zaměřuje na problematiku profesní identity v souvislosti 

s kvalitou pracovního ņivota pracovníkŧ speciálně pedagogických center. Uvádí dílčí výsledky 

z pilotního ńetření, které se snaņí vymezit právě výńe uvedené pojmy v jejich propojení. 

Domníváme se, ņe míra spokojenosti pracovníkŧ v jejich zaměstnání má vliv na utváření, rŧst 

a ztotoņnění se s profesní identitou. 

 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 Východiskem pro realizaci výzkumu je neexistence ucelených informací o dané 

problematice. Domníváme se, ņe stejným tempem, jakým se společnosti snaņí zvyńovat kvalitu 

ņivota lidi s postiņením, měla by společnosti věnovat stejnou pozornost kvalitě ņivota u 

pracovníkŧ, kteří jsou s lidmi s postiņením v kaņdodenním kontaktu a de facto velkou měrou 

přispívají ke kvalitě ņivota právě osobám se zdravotním postiņením.  

 Pro potřeby daného výzkumu je nutné si vydefinovat pojmy profesní identita a kvalita 

ņivota z dŧvodu jejich statistického měření. 

 

Definice profesní identity 

 Z perspektivy psychologie práce je profesní identita povaņována za centrální mechanismus 

kontroly profesního vývoje jedince (Vondracek, Skorikov, 1997).  

 Gaskelová a Leadbetterová (2009) povaņují za základní zdroj pracovní identity interakce s 

ostatními lidmi v ńirokém spektru situací odehrávajících se v jejich sociálním prostředí a v určitém 

časovém rámci.  
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 Formování profesní identity je přitom vnímáno jako proces zahrnující pŧsobení vlivŧ 

osobní historie a zaņívaných zkuńeností sociálního i profesního charakteru (Busher, 2005).  

 Profesní identita je povaņována za mechanismus integrující postoje a chování vztahující se 

k profesi, coņ je v souladu se zjińtěním, ņe existuje blízký vztah mezi profesní identitou a celkovým 

profesním vývojem a kariérní zralostí Holland (1993). Definoval profesní identitu jako jasný, 

zřetelný a spojitý obraz profesních cílŧ, zájmŧ a schopností jedince. (Holland, 1993; Savickas, 

1985, In Skorikov, Vondracek, 2007). Zkoumání profesních identit skrze autobiografické uchopení 

totiņ umoņņuje zachycení rŧznorodých dimenzí ņivota respondentŧ v jejich přirozeném propojení 

(Ńvaříček, Lukas, 2007). 

 Profesní identita je tedy pro potřeby měření vnímaná jako míra spokojenosti respondentŧ se 

svou prací.  

Definice kvality ţivota  

 Centrum pro podporu zdraví při kanadské Universitě v Torontu definuje kvalitu ņivota jako 

„míru nebo stupeņ spokojenosti člověka s moņnostmi, které mu jeho ņivot nabízí― (Vaďurová, 

2005).  

 

METODOLOGIE VÝZKUMU 

 Hlavním cílem je získání co nejpodrobnějńích informací o profesní identitě jednotlivých 

respondentŧ, a zda má vliv utváření a vnímání profesní identity na kvalitu ņivota pracovníkŧ 

pomáhajících profesí. 

 

Dílčí cíle 

 Získání názorŧ jednotlivých skupin respondentŧ na spokojenost jejich profesního ņivota. 

 Zjińtění moņností vedoucího pracovníka v uspokojování potřeb jednotlivých zaměstnancŧ. 

 Zjistit rozdíly ve ztotoņnění pracovníkŧ pomáhajících profesí s profesní rolí vzhledem 

k míře spokojenosti na pracovińti. 

 

Charakteristika výzkumného vzorku 

 K výběru vzorku bylo pouņito metody stratifikovaného výběru výzkumného vzorku. 

Provádí se u základních souborŧ, které jsou sloņeny z několika charakteristických podskupin 

(Chráska, 2007). Základním souborem v tomto případě jsou pracovníci pomáhajících profesí. 

Jednotlivé podskupiny tvoří pracovníci v sociálních sluņbách (kritériem výběru je registrace sluņby 

u Ministerstva práce a sociálních věcí – sociální pracovníci poskytující sluņby péče, prevence a 

poradenství ambulantní formou, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluņbách v platném znění. 
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Jednotliví pracovníci sociálních sluņeb budou vybírání prostřednictvím aktuálního registru 

poskytovatelŧ sociálních sluņeb) a ńkolských poradenských zařízení (speciálněpedagogická centra, 

pedagogicko-psychologické poradny).  

  

Výzkumné metody 

 Výzkumné ńetření probíhá v několika fázích. První část tvořilo studium odborných 

materiálŧ, které se zaměřují na danou problematiku. 

 V dalńí fázi byla ke sběru dat pouņita metoda dotazníku. Jedná se o „způsob písemného 

kladení otázek a získávání písemných odpovědí“ (Gavora In Chráska, 2007, str. 163). V dotazníku 

jsou stanoveny otázky otevřené, polouzavřené, uzavřené – dichotomické a polytomické. 

 Otevřené poloņky – nenavrhují respondentovy ņádné připravené odpovědi. Je u nich určen 

jen předmět, ke kterému se mají vyslovit, jinak není respondent nijak usměrņován. 

 Uzavřené poloņky - respondentŧm jsou předkládány předem připravené odpovědi. Tyto lze 

rozdělit na dichotomické, polytomické a ńkálové poloņky. 

 Polouzavřené poloņky – vyuņití poloņky „jiná odpověď―. Pouņíváme v případech, abychom 

se vyhnuli nebezpečí, ņe neuvedeme některou moņnou odpověď (Chráska, 2007). 

 

Dotazník tvoří tři části: 

A. První část tvoří otevřené otázky, které se zaměřují na zjińtění dat, jako jsou délka práce 

v zařízení, motivace k práci, náročnost práce, vztahy na pracovińti, profesní role, spolupráce 

s jinými subjekty, přímá a nepřímá práce s klientem, materiální vybavení, apod. 

B. Druhou část tvoří oblast hodnocení spokojenosti, kdy respondenti vņdy zaznačí míru své 

spokojenosti s tázanými oblastmi v předem uvedené tabulce (např. profesní uplatnění, moņnosti 

rŧstu, právní předpisy, dostupnosti materiálu, smysluplností práce, vztahy na pracovińti, apod.). 

Respondenti vņdy odpovídají prostřednictvím 7 - mi stupņové ńkály – zcela spokojen/a, velmi 

spokojen/a, spíńe spokojen/a, spokojen/a, spíńe nespokojen/a, nespokojen/a, zcela zklamán/a. 

C. Třetí část dotazníku bude vyuņívat metodiky SEIQoL (The Schedule for the Evaluation of 

Individual Quality of Life - tj. program hodnocení individuálně chápané kvality ņivota). K 

pojetí kvality ņivota se zde přistupuje tak, jak ji subjektivně vidí, resp. chápe nebo definuje ten, 

kdo je dotazován. Dle Křivohlavého (2001) se jedná o uvedení pěti ņivotních cílŧ 

respondentem, které sám povaņuje pro sebe v dané situaci nejdŧleņitějńí.  

 

Dotázaní mají uvést pět ņivotních cílŧ, které povaņují za nejdŧleņitějńí. U kaņdého z pěti 

uvedených ņivotních cílŧ se uvádí i míra uspokojení dané osoby s tímto podnětem. Provádí se to 
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tak, ņe dotazovaná osoba uvede míru uspokojení s dosahováním daného profesního cíle v 

procentech, kde dolní hranice je rovna 0 % a horní hranice je rovna 100 %. Poslední části je 

vyjádření dŧleņitosti daného ņivotního cíle v rámci souboru vńech uvedených ņivotních cílŧ. 

Úkolem je tedy rozdělit 100 % mezi vńech pět uvedených ņivotních cílŧ (Zeman, 2008). 

K dneńnímu datu jeńtě nejsou dostupné výsledný metodologie SEIQoL, proto zde nebudou 

prezentovány. Pouze uvádíme pro přehled aktuální (celistvé) zpracování dotazníkové ńetření. 

 

VÝSLEDKY VÝZKUMU  

 Kontinuálně během roku 2012 probíhalo pilotní ńetření u pracovníkŧ 

speciálněpedagogických center (se zaměřením na oblast surdopedickou a tyflopedickou) 

prostřednictvím dotazníku. Cílem bylo získat základní informace z oblasti profesního ţivota 

speciálních pedagogů ve školských poradenských zařízeních. Uvádíme zde přehled části výsledkŧ, 

které byly získány. Zjińtěné data slouņí k ukotvení a ujasnění dílčích částí vlastního výzkumu. 

Spokojenost respondentŧ s pracovním uplatněním byla vysledována v kladné horní 

polovině ńkály. 14 respondentŧ je zcela spokojeno, 11 velmi a 10 spíń spokojeno (Graf 1). Daná 

poloņka byla propojena s dotazníkovou otázkou, která zjińťovala, zda pracovníci přemýńlí o změně 

zaměstnání, neņ kterým je jejich SPC. Z odpovědí je patrné, ņe přes 70 % dotázaných (25) 

nepřemýńlí o tom, ņe by změnili pracovní oblast. Dalńích necelých 29 % dotázaných uvedlo, ņe 

občas přemýńlí o změně zaměstnání, z toho 2 respondenti uvedli, ņe v horizontu pěti let nechtějí 

měnit zaměstnání, ale později je docela moņné, ņe by uvítali změnu. Jeden respondent uvedl, ņe mu 

přijde naprosto normální, kdyņ člověk chce změnit zaměstnání – obzvláńtě v náročných pracovních 

situacích, popř. pokud se cítí být neohodnocen za svou práci a necítí podporu ať uņ od rodiny či 

kolegŧ v zaměstnání. Sedm respondentŧ uvedlo, ņe aktuálně přemýńlí o změně pracovní pozice. 
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Graf 1 Míra spokojenosti s pracovním uplatněním 
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 Samotná spokojenost s pracovním uplatněním určitým zpŧsobem souvisí s profesní 

identitou, respektive se ztotoņněním se s pracovní pozicí, kterou organizace nabízí. Pokud je tato 

poloņka neuspokojena, usuzujeme, ņe pro následný vývoj profesní identity ve stejných podmínkách 

není jiņ prostor. Existuje řada mechanizmŧ, na kterých by měl vedoucí pracovník se svými 

zaměstnanci pracovat – např. supervize, prevence syndromu vyhoření, motivace, zlepńení 

pracovních podmínek, více odměn, benefitŧ (ať uņ formou finančního či jiného ohodnocení). Míra 

spokojenosti s pracovním uplatněním je pro nás dŧleņitým ukazatelem. 
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Graf 2 Míra spokojenosti se smysluplností práce 

 

Zcela spokojeno se smysluplností své práce je 21 dotázaných, velmi spokojeno je 9 a spíńe 

spokojeno 5 dotázaných (Graf 2). Nikdo z dotázaných neuvedl pocit nespokojenosti či zklamání, 

coņ povaņuji za velmi dŧleņitý aspekt při výkonu jakékoliv práce. 

 K poloņce smysluplnosti práce patří dotazníková poloņka, která zjińťuje, jak často pociťují 

zaměstnanci SPC úspěch a zadostiučinění v práci. Z celkového počtu odpovědí bychom mohli 

respondenty rozdělit do tří poměrně souměrných skupin. Skupina první v počtu 11 respondentŧ 

uvedla, ņe pocit zadostiučinění pociťují při své práci často. Druhá skupina v počtu 10 dotázaných 

volila odpovědí, ņe tento pocit mají málokdy či, ņe se touto myńlenkou nemají čas zaobírat. Třetí 

skupinu tvoří 14 jedincŧ, kteří uváděli jednotlivé odpovědi: 

1. „Kdyţ odcházím z práce a vím, ţe den proběhl v pořádku, klidně a zvládl se nějaký pokrok…“ 

2. „Pocit zadostiučinění mám kaţdodenně – jsem v praxi poměrně krátkou dobu, proto ve mně 

kaţdý malý úspěch – ať můj, dítěte či celé rodiny nebo školy vyvolávají pocity štěstí a toho, ţe 

má práce smysl.“ 

3. „Je to zcela individuální – souvisí to i s dětmi – někdy je den, kdy to pociťuji třeba 5x, a pak je 

den nebo dva nebo tři a nedostaví se pocit spokojenosti.“ 

4. „Jsem velmi spokojena, pokud jde práce přesně tak, jak si naplánuji a rozvrhnu, potom mám i 

pocit zadostiučinění, neboť nejsem nervózní z toho, ţe se něco nedaří, nebo něco nestíhám.“ 
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5. „Poslední dobou mi práce přijde příliš stereotypní a pocit zadostiučinění jsem neměla uţ 

několik týdnů…“ 

6. „Největší zadostiučinění je, kdyţ vím, ţe se mi v práci hodně daří a později si toho všimnou i 

kolegové…“ 

7. „Největší zadostiučinění je, kdyţ se mi v práci s dítětem něco nedaří a delší dobu nemohu najít 

tu pravou cestu a potom to najednou přijde samo. Mám pocit štěstí a toho, ţe to má smysl.“ 

8. „Hlavně kdyţ se potvrdí moje zkušenosti a rodiče nebo vyučující vidí úspěch, ne kaţdý hned se 

vším souhlasí.“ 

9. „Kaţdý den určitě ne, spíše kdyţ vidím, ţe se nějaký ţák zlepšil, ţe mu naše vyšetření pomohlo 

v rámci výuky na škole, ve třídě i v ţivotě.“ 

10. „Mám radost, kdyţ se na mě rodiče nebo učitele obracejí s důvěrou a kdyţ mám pocit, ţe jsem 

dítěti nebo jeho rodičům pomohla. Jak často to je, jednou za měsíc? Těţko určit.“ 

11. „U individuální práce téměř vţdy.“ 

12. „Příliš často ne, ale kaţdý pokrok povzbudí…“ 

13. „Někdy několikrát za den. Někdy třeba jednou za dva dny – je to individuální.“ 

14. „Kdyţ jsou klienti spokojení a dokázali jsme je podpořit v jejich přirozeném prostředí, pak 

opravdu cítím zadostiučinění.“ 

 

 
Graf 3 Míra spokojenosti s finančním ohodnocením 

 

 S finančním ohodnocením je velmi spokojeno 7 respondentŧ, spíńe spokojeno 20, 

nespokojeno 5 a zklamáni jsou 3 dotázaní (Graf 3). Finanční ohodnocení pracovníkŧ v SPC určuje 

nařízení vlády č. 448/2011 Sb., o platových poměrech zaměstnancŧ ve veřejných sluņbách a 

správě, ve znění pozdějńích předpisŧ. Aktuálně (rok 2012) podle délky praxe a vzdělání se výńe 

platu pohybuje v 11. platové třídě v rozmezí 20 350 – 23 250,- Kč platového tarifu; ve 12 platové 
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třídě v rozmezí 20 600 – 25 150,- Kč platového tarifu a ve 13. platové třídě v rozmezí 20 950 – 

27 100,- Kč platového tarifu.  

 

 
Graf 4 Míra spokojenosti s dŧleņitostí práce pro veřejnost 

 

 Míra spokojenosti s dŧleņitostí práce pro veřejnost – nespokojeno je 17 respondentŧ, spíńe 

spokojeno 10 respondentŧ, velmi spokojeno 6 a zcela spokojeni jsou 2 dotázaní (Graf 4). 

Z respondentŧ, kteří jsou nespokojeni s tím, jak je vnímá veřejnost, uvedli tři, ņe si je často 

zaměņují s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), popř. i se středisky výchovné péče 

(SPC), jeden respondent uvedl, ņe má často pocit, jako by bojoval s větrnými mlýny při 

prosazování některých pracovních záleņitostí – příkladem je hodnota doporučení SPC při získávání 

asistenta pedagoga při integraci dítěte do ńkoly, jeden respondent uvedl, ņe je při výjezdech často 

vnímán jako inspektor a osoba, která není vítána. 

 

DISKUZE 

Výńe uvedené údaje nám podávají základní informace o spokojenosti respondentŧ 

s pracovním uplatněním, finančním ohodnocením, spokojeností s prestiņí práce, apod. Dané 

výsledky pilotního ńetření dále poslouņí jako opěrné body pro dalńí zkoumání a zaměření se na 

specifické oblasti vývoje profesní identity, její stabilizaci a ztotoņnění se s ní. Dílčí výsledky 

uvedené v textu pouze uvádí čtenáře do problematiky, nemají za cíl hodnotit kvalitu ņivota 

pracovníkŧ pomáhajících profesí. 

 

ZÁVĚR 

 Záměrem příspěvku a pilotního ńetření nebylo hodnotit, zda mají nebo nemají zaměstnanci 

kvalitní nebo nekvalitní pracovní ņivot. Cílem bylo předevńím zjistit, jak jsou pracovníci spokojeni 

ve svém profesním ņivotě.  
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 Obecně mŧņeme říci, ņe co pracovník, to názor a pohled – v celkovém sumáři vńak tvoří 

skupinu, která má na spoustu otázek stejné odpovědi a povětńinou je trápí podobné či stejné 

nedostatky v jejich práci.  

 Pokud se snaņíme o zvyńování kvality ņivota jedincŧ s postiņením (ať uņ formou integrace, 

zvýńením znalostí rodičŧ či zákonných zástupcŧ, popř. dalńích odborníkŧ, kteří přicházejí s dětmi 

do styku, dále procesem deinstitucionalizace či vŧbec změnou vnímání těchto jedincŧ ńirokou 

veřejností) měli bychom se zamyslet i nad tím, zda právě pracovníci, kteří jsou nepostradatelnou 

součástí daného procesu, mají pro svou profesi dostatečně kvalitní podmínky a motivaci. 

 Co je tedy závěrečným zjińtěním? Neodpustím si zopakovat citaci jednoho z respondentŧ: 

„V současných podmínkách je kvantita (od které se odvíjí i financování) důleţitější neţ kvalita―.  

 Moņné aspekty pro zvýńení kvality profesního ņivota pracovníkŧ v pomáhajících profesí, 

spatřuji předevńím v prohlubování rovných příleņitostí, slaďování zájmŧ zaměstnancŧ a 

zaměstnavatelŧ a lepńích podmínkách pro sebeuplatnění zaměstnancŧ. Dŧleņitá je taktéņ 

smysluplnost práce a zlepńování pracovních a ņivotních podmínek zaměstnancŧ, kteří jsou 

respektováni, zároveņ je brán ohled na jejich individuální potřeby a sniņuje se doba pŧsobení 

nepříznivých rizikových faktorŧ pracovního prostředí na jednotlivce. 

 Jako velmi dŧleņitou součást zvyńování kvality profesního ņivota spatřuji v motivaci a 

stimulaci zaměstnancŧ, předevńím v moņnosti jejich spolurozhodování o délce, rozvrņení a 

umístění pracovní doby, zvýńení jejich samostatnosti při organizování práce a podpory profesního 

rŧstu, zájmŧ a dalńích osobních aktivit. Snaņit se omezovat přesčasové práce a práce, kterou si 

zaměstnanec nosí domŧ a směřovat tak k lepńímu vyuņití pracovní doby a skloubení pracovního a 

rodinného ņivota.   

 Pokud předpokládáme, ņe profesní identita souvisí s kvalitou pracovního ņivota, stává se 

toto téma se v nańich podmínkách velmi aktuálním.  
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Prezentované výsledky výzkumu vznikly s podporou grantu I g a - pod názvem Výzkum kvality 

ņivota jedincŧ se specifickými potřebami, č. grantu PdF_2013_006. 

 

SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŦ 

BUSHER, H. 2005. Being a middle leader: Exploring professional identities. School Leadership 

and Management, 25(2), 137-153. [cit. 2012-11-25] Dostupné z 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13632430500036231 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

318 

 

CHRÁSKA, M., 2007. Metody pedagogického výzkumu. 1.vyd. Praha : Grada, ISBN 978-80-247-

1369-4. 

GASKELL, S., LEADBETTER, J. 2009. Educational psychologists and multi-agency working: 

exploring professional identity. Educational Psychology in Practice, 2009, 25(2), 97-111. 

MIOVSKÝ, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vyd. Praha : 

Grada Publishing, ISBN: 978-80-2471-362-5. 

SKORIKOV, V. B., VONDRACEK, F. W. 2007. Vocational Identity. In Skorikov, V. B., Patton, 

W. 2007. Career Development in Childhood and Adolescence. Rotterdam, The Netherlands : Sense 

Publishers. 

VAĎUROVÁ, H., MÜHLPACHR, P. 2005. Kvalita ţivota: teoretická a metodologická 

východiska. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. 2005. ISBN 80-210-3754-7. 

VONDRACEK, F. W., SKORIKOV, V. B. 1997. Longitudinal Relationships Between Part-Time 

Work and Career Development in Adolescents. The Career Development Quarterly. Vol. 45, p. 

221-235. ISSN: 2168-5010. 

ZEMAN. M., 2008. Koncept SEIQoL jako nástroj pro hodnocení kvality ţivota. Zdravotně sociální 

vědy. vol. 10, ISSN 1212-4117. 

 

Pouţité právní předpisy 

1. Metodický pokyn k odměņování pedagogických pracovníkŧ a ostatních zaměstnancŧ ńkol a 

ńkolských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. Č. j.: 

10300/2010-25. 

2. Nařízení vlády č. 448/2011 Sb., o platových poměrech zaměstnancŧ ve veřejných sluņbách a 

správě, ve znění pozdějńích předpisŧ. 


