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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce bude analýza obsahového zaměření kurzů dalšího vzdělávání pro 

pedagogy základních škol v Moravskoslezském kraji – zda nabídka kurzů umožnila 

pedagogům základních škol podle jejich mínění rozvíjet kompetence potřebné pro výkon 

jejich povolání. Tyto kompetence budou vymezeny dle Národní soustavy povolání (NSP). 

V práci bude nastíněn historický vývoj dalšího vzdělávání pedagogů v České republice 

a následně budou v této oblasti přiblíženy současné trendy. Dále bude v práci 

představeno Krajské vzdělávací a informační centrum Moravskoslezského kraje (KVIC), 

což je v tomto regionu největší organizátor kurzů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů. 

Dle dat získaných z organizace KVIC bude shrnuta nabídka jimi pořádaných, MŠMT 

akreditovaných, kurzů pro pedagogy základních škol. Poté proběhne srovnání náplně 

pořádaných kurzů a kompetencí požadovaných v NSP, tedy zda pořádané kurzy umožňují 

svým zaměřením rozvíjet kompetence pedagogů základních škol stanovených v NSP. 

Dále bude v rámci šetření použit dotazník spokojenosti pedagogů s nabídkou kurzů 

v tomto regionu, jaký mají kurzy přínos pro pedagogy (které z absolvovaných kurzů byly 

pro dané účastníky vzhledem k jejich specializaci nejlépe využitelné, tj. zda znalosti či 

dovednosti na nich získané využili při svém výkonu povolání) a jaká je ochota pedagogů 

základních škol k dalšímu vzdělávání. Pedagogové základních škol také označí z nabídky 

NSP ty kompetence, které považují za klíčové, bude zkoumán vliv specializace pedagogů 

na výběr a hodnocení kurzů a vliv specializace pedagogů na hodnocení důležitosti 

jednotlivých kompetencí, tedy zda pedagogové různých specializací kladou důraz na 

odlišné kompetence. Cílem šetření bude zhodnocení, zda je nabídka kurzů 

v Moravskoslezském kraji dle mínění pedagogů efektivní. 

Klíčová slova 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, klíčové kompetence pedagogických 

pracovníků, Národní soustava povolání, trendy ve vzdělávání pedagogických pracovníků, 

historie vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to analyze the content focus of elementary schools 

teacher professional development of in the Moravian-Silesian Region – whether the offer 

of courses subjectively enabled the primary school teachers to develop competencies 

necessary for their profession. These competencies will be defined according to the 

National System of Occupation (Národní soustava povolání). The thesis will outline the 

history of teacher professional development in the Czech Republic and also the current 

trends will be brought closer to this area. The Regional Education and Information Center 

of the Moravian-Silesian Region (KVIC) will be presented. It is the largest organizer of 

courses related to the teacher professional development in this region. The offer of the 

courses, accredited by the Ministry of Education and designed to elementary school 

teachers, will be classified and summarized according to the data obtained from the KVIC 

organization. Then a comparison of the content of the courses and competencies required 

in the NSP will be carried out – whether the organized courses allow to develop the 

competencies of the primary school teachers set up in the NSP. In addition, the survey will 

use a questionnaire of teacher satisfaction with the offer of courses in this region, if the 

courses benefits to the teachers (which of the courses were the most useful for the 

participants due to their specialization, whether the teachers used the acquired skills in 

their practice) and the willingness of primary school teachers to the professional 

development. Primary school teachers will also highlight the competencies from the NSP 

they consider to be crucial. The influence of teacher specialization on the choice and 

evaluation of courses will be surveyed. The influence of teacher specialization on 

assessing the importance of individual competencies will be surveyed, then whether 

teachers of different specializations emphasize different competencies. The aim of the 

survey will be to evaluate the subjective efficiency of the course offer in the Moravian-

Silesian Region. 

Keywords 

Teacher professional development, teacher´s competencies, history of teacher 

professional development, National System of Occupation 
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0 Úvod 

V současné době již nestačí vystudovat střední či vysokou školu a nastoupit do 

zaměstnání. Je potřeba na sobě neustále pracovat, neboť moderní doba je velmi rychlá, 

a ještě rychlejší je vývoj nových technologií nebo objevy a zpracování nových poznatků. 

Svět okolo nás je zaplněn informacemi všeho druhu a na nás je, abychom se v nich 

zorientovali a dokázali si z nich vybrat ty, které jsou pro nás přínosné. To všechno se 

odráží i do pracovního procesu a pokud pracovník chce být úspěšný, musí nároky doby 

umět zvládnout. K tomu by mu mělo napomoci tzv. celoživotní vzdělávání – proces, který 

nejen udržuje člověka „v obraze“, ale také mu přináší výhody v pracovním životě (mnohdy 

také lepší příležitosti uplatnění). Pokud jde o pedagogické pracovníky, je požadavek na 

jejich celoživotní vzdělávání ještě důležitější, neboť v tomto případě jde nejen o jejich 

úspěch jako jedinců, ale také o úspěch celého vzdělávacího systému. Způsob, jakým 

budou vzdělávat děti naši pedagogové, se odrazí do kvality celého školství a potažmo 

celé společnosti, neboť je známým faktem, že úspěšná společnost je společnost 

vzdělaná. Dalšímu průběžnému vzdělávání pedagogů je tedy obzvlášť potřeba věnovat 

pozornost a monitorování a kontrola jejich celoživotního vzdělávání je nejen věcí jejich 

přímých nadřízených, ale i státu a nás samotných.  

V této práci se zaměřím na další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP). 

Cílem této práce bude analýza obsahového zaměření kurzů dalšího vzdělávání pro 

pedagogy základních škol v Moravskoslezském kraji. Nejdříve obecně definuji pojem 

a vyjmenuji cíle DVPP a dále nastíním vývoj DVPP v naší zemi v průběhu 20. století. 

Součástí práce bude krátké shrnutí legislativy ČR, která se tohoto oboru týká, zmíněni 

budou možní poskytovatelé dalšího vzdělávání na našem území a dokumenty či státní 

instituce, které tuto oblast u nás zastřešují. Dále se pokusím charakterizovat současné 

nároky na pedagogy a shrnout témata, která jsou momentálně v oblasti DVPP aktuální 

a vyvolávají často diskuzi veřejnosti. Vzhledem k tomu, že kvalitní vykonávání povolání 

pedagoga zahrnuje širokou škálu znalostí a dovedností, zaměřím se na tzv. klíčové 

kompetence pedagogů a jejich charakteristiku. Důležitou pomůckou pro získání 

kompletního přehledu o jednotlivých kompetencích pedagogů bude Národní soustava 

povolání, jejíž data a způsob práce s klíčovými kompetencemi poslouží jako jeden 

z podkladů pro empirické šetření. Vzhledem k tomu, že oblast dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků je velmi rozsáhlá a skrývá v sobě mnoho aspektů, zaměřila 

jsem se na DVPP v Moravskoslezském kraji a dále jsem svůj okruh zájmu v oblasti DVPP 

zúžila na pedagogy vyučující na základních školách. Tento kraj byl vybrán proto, že je 

mým rodným, i proto, že se zde naskytla možnost získat data a informace z Krajského 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra v Novém 
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Jičíně, které je považováno za největší tohoto druhu v celém kraji a které krátce 

představím. Dále se pokusím porovnat nabídku vzdělávacích kurzů v tomto kraji 

s ostatními kraji v České republice a charakterizovat pozici, kterou zmíněné vzdělávací 

centrum v Moravskoslezském kraji i v celé zemi zaujímá. Díky datům získaným 

z Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního 

centra v Novém Jičíně budu moci shrnout a analyzovat nabídku jimi pořádaných kurzů 

a srovnat tuto nabídku a obsah kurzů s požadavky, které jsou na pedagogy kladeny – 

tedy jestli kurzy pořádané touto institucí pomáhají s rozvojem klíčových kompetencí. 

Cílem dotazníkového šetření bude subjektivní vyhodnocení nabídky vzdělávacích kurzů 

pro pedagogické pracovníky základních škol v Moravskoslezském kraji. Dílčími tématy 

budou i zjištění motivace pedagogů k DVPP či jejich subjektivní zhodnocení důležitosti 

jednotlivých klíčových kompetencí.  

Zdroje literatury věnující se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v České 

republice jsou v jistém smyslu omezené, neboť největší množství monografií bylo vydáno 

v době od roku 2000 do roku 2010 (novějších je naprosté minimum). V této době se 

objevila koncepce reformy školství, která vyvolala velkou vlnu diskuzí a byla podnětem 

k reakci i pro odborníky jako Kohnová, Spilková, Lazarová či Starý. Užitečným zdrojem se 

ukázal být sborník z celostátní konference, do nějž přispělo velké množství autorů a který 

byl vydán v roce 2001, a dále monografie Kohnové z roku 2004. Z poslední doby jsou 

možným (a zatím jediným) zdrojem různá pedagogická periodika jako např. Pedagogika, 

Pedagogická orientace či Učitelské noviny, kde se v příspěvcích nejvíce odráží veřejností 

aktuálně řešená témata a probíhají zde diskuze. Důležitým aktuálním zdrojem informací 

z oblasti DVPP pro veřejnost jsou také webové stránky Ministerstva školství. Zde jsou 

k dispozici důležité dokumenty týkající se dané oblasti i další potřebné informace. 

Z dalších webových stránek byl zásadním zdrojem informací o dalším vzdělávání 

pedagogů v jednotlivých krajích portál Národního institutu pro další vzdělávání, nutné bylo 

také získávání informací z webových stránek Krajského zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informačního centra v Novém Jičíně. Pro charakteristiku 

klíčových kompetencí bylo nezbytné využití webového portálu Národní soustava povolání.  
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1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V současnosti panuje v naší (evropské) společnosti trend celoživotního vzdělávání. 

V průběhu celého života by se ideálně měli vzdělávat všichni pracující lidé, ukončené 

studium potřebné pro výkon daného povolání nestačí. Vzhledem k významu pedagogů 

pro celou společnost by však tlak na jejich další vzdělávání měl být oproti jiným 

pracovníkům ještě výraznější.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je činnost přínosná nejen pro samotné 

pedagogické pracovníky a jejich rozvoj, ale zároveň je zcela zásadní v rámci 

celospolečenského vzdělání a nastavování jeho úrovně. Pedagog, který se dále vzdělává, 

dokáže lépe čelit neustálým výzvám v podobě přicházejících nových poznatků, technologií 

a moderních přístupů, umí pružněji reagovat na změny a zvládne být zdatným „soupeřem“ 

žákům, kteří se v technologiemi a informacemi nabitém světě pohybují jako ryby ve vodě. 

To, na jaké vzdělanostní úrovni budeme mít pedagogy, bude určovat, na jaké úrovni 

budou žáci a studenti, a tedy budoucí pracující generace. 

Je důležité také podotknout, že pro kvalitní pracovní výkony pedagoga je zcela zásadní 

přípravné pedagogické vzdělávání, které v dnešní společnosti podléhá značné kritice 

nejen ze strany samotných pedagogů, ale také politiků. Na toto přípravné vzdělávání pak 

navazuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a díky tomu úroveň přípravného 

pedagogického vzdělávání zásadně ovlivňuje i úroveň dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

1.1 Definice dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

OECD pojímá v rámci svého rozsáhlého výzkumného šetření Talis další vzdělávání 

učitelů takto: „Další vzdělávání je definováno jako aktivity, které rozvíjejí individuální 

dovednosti a znalosti, odborné znalosti a jiné vlastnosti jednotlivce jako učitele.“ (OECD, 

2009, s. 49). Obecně lze další vzdělávání zařadit do oblasti celoživotního vzdělávání. 

OECD začala v roce 1996 prosazovat koncept „lifelong learning for all“ – tzv. celoživotní 

učení pro všechny, politiku, která má za cíl zlepšit znalosti a kompetence všech 

jednotlivců v jakémkoliv věku, kteří mají zájem účastnit se vzdělávání (OECD, 2001, s. 2). 

Svůj program celoživotního vzdělávání zavedla i Evropská komise, přičemž jeho cílem je 

„umožnit lidem v kterékoliv fázi jejich života získávat další vzdělávací zkušenosti a rozvíjet 

vzdělávání a odbornou přípravu, a to v celé Evropě“. Program s rozpočtem téměř 

7 miliard euro zahrnoval studijní pobyty (např. známý Erasmus), návštěvy či spolupráce 

po síti (European Commission, 2018).  
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Další vzdělávání také můžeme definovat dle jednoho z nejdůležitějších dokumentů ČR 

v oblasti dalšího vzdělávání nazvaného Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

(MŠMT, 2014, s. 7) v širokém pojetí takto: „Další vzdělávání je zde vymezeno jako 

vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním, tedy v podstatě formálním 

vzděláváním ve výše uvedeném smyslu.“ V dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 je další vzdělávání 

chápáno takto: „Další vzdělávání umožňuje každému i po dokončení počátečního 

vzdělávání získávat nové znalosti a dovednosti a reagovat a adaptovat se na stálé 

změny.“ (MŠMT, 2017, s. 68) 

Podrobnější definici, zaměřující se konkrétně na pedagogické pracovníky, nabízí Kohnová 

(2012, s. 13), která ještě upozorňuje na to, že je třeba rozlišit pojmy profesní rozvoj 

pedagogů a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kohnová zdůrazňuje, že pojem 

„profesní rozvoj pedagogů“ v žádném případě není synonymem pojmu „další vzdělávání 

pedagogů“, nýbrž je to pojem nadřazený a širší. Kohnová dále upřesňuje, že součástí 

profesního rozvoje pedagogů jsou různé činnosti, které mohou rozvíjet individuální 

vědomosti, schopnosti a dovednosti týkající se profese. Profesní rozvoj pedagogů je 

tvořen třemi základními složkami: za prvé sebevzděláváním, za druhé souborem z praxe 

získaných znalostí, zkušeností a dovedností a za třetí dalším vzděláváním, u kterého je 

kladen důraz na institucionalizaci. Tento institucionální charakter však podle Kohnové 

(2012, s. 14) nevyplývá z realizací aktivit na společných akcích (neboť možné je 

i ověřované samostudium), ale zásadní je především časové vymezení aktivity, zadaná 

forma participace a také přesně formulovaný program, který by měl odrážet širší 

kontextové požadavky na rozvoj školy a vzdělávacího systému. Kohnová (2004, s. 21) 

nabízí tuto definici dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: „Další vzdělávání 

označuje aktivity, na kterých jsou učitelé školeni, ale i sebevzdělávací aktivity vztahující se 

k vymezeným a proklamovaným požadavkům a aktivity, kdy pod dohledem svých školitelů 

i jiných osob, připravují učitelé nové strategie a přístupy.“ Takto budu další vzdělávání 

pojímat i v této práci. 

Dále Kohnová (2004, s. 59) charakterizuje další vzdělávání pedagogů těmito tezemi: 

- Jde o proces koordinovaný, systematický a nepřetržitý, navazuje na přípravné 

vzdělávání a je přítomen po celou dobu profesní dráhy pedagoga. 

- Důraz je kladen na celoživotní rozvíjení profesních kompetencí pedagoga, 

osobnostní rozvoj pedagoga by měl být trvalý. 

- Jde o oblast vzdělávání dospělých se zásadním celospolečenským významem 

a s velkým rozsahem. 
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- Neobejde se bez něj transformace školství. 

- Díky němu se lze efektivně vyrovnat s problémy ve výuce a výchově, jež nastávají 

díky rychlým proměnám ve společnosti.  

Průcha, Mareš a Walterová (2003, s. 36–37) definují další vzdělávání pedagogů jako 

činnost navazující na přípravné vzdělávání a chápou jej jako „právo a povinnost učitelů 

v činné službě“. Dle autorů se vyznačuje dvěma funkcemi – standardizační (tzn. pro 

udržení stávající kvality vzdělávacího systému) a rozvojovou (tzn. přinést do systému 

inovace). Realizace dalšího vzdělávání pedagogů probíhá ve dvou směrech: jako 

kvalifikační postgraduální vzdělávání, zahrnující rozšiřující, specializační a doplňující 

studia, a jako průběžné další vzdělávání v podobě kurzů, přednášek a různých seminářů.  

V Pedagogickém slovníku z roku 2009 (Průcha, Walterová a Mareš, 2009, s. 44) 

nalezneme tuto aktualizovanou a rozšířenou definici dalšího vzdělávání pedagogů: 

„1. Povinnost učitelů vzdělávat se po dobu výkonu pedagogické činnosti za účelem 

obnovení, upevňování a doplňování kvalifikace. 2. Možnost zvyšování kvalifikace.“ 

Zajímavý je zde jednoznačný důraz na aspekt povinnosti v dalším vzdělávání.  

1.2 Cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

Podle OECD může další vzdělávání pedagogických pracovníků posloužit řadě různých 

cílů (OECD, 2009, s. 49), přičemž jde především o tyto:  

- „aktualizace znalostí jednotlivce o předmětu z hlediska nedávných pokroků v této 

oblasti, 

- aktualizace dovedností, postojů a přístupů jednotlivců v reakci na vývoj nových 

učebních postupů a cílů, na nové okolnosti a nové výzkumy v oblasti vzdělávání, 

- umožnit jednotlivcům, aby uplatňovali změny zavedené v učebních osnovách nebo 

v dalších oblastech pedagogické praxe, 

- umožnit školám rozvíjet a uplatňovat nové strategie týkající se učebních osnov 

a dalších oblastí vyučovací praxe, 

- výměna informací a odborných znalostí mezi pedagogy a dalšími profesemi, např. 

akademiky a průmyslníky, 

- pomoc pro slabší pedagogy, aby se stali efektivnějšími.“ 

Dle Kohnové (2004, s. 60) je stanovení cílů dalšího vzdělávání pedagogů je závislé na 

dvou oblastech – na teorii dalšího vzdělávání a pedagogickém výzkumu obecně a na 

aktuální vzdělávací politice. Autorka dále zdůrazňuje, že toto vzdělávání má význam 

přímo strategický, neboť jde o „základní nástroj inovace osnov, aktualizace znalostí 
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a prevence zaostávání a zvětšování rozdílů mezi ekonomickou změnou a vzdělávací 

odezvou.“ (Kohnová, 2004, s. 61) 

Cíle by měly odrážet potřeby daného vzdělávacího systému – systémovost a provázanost 

s aktuálními potřebami celé společnosti a školství by měly být zásadním požadavkem na 

další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kohnová (2004, s. 61) klade důraz na 

prováděné výzkumy a odborná stanoviska expertů, která by měla automaticky být 

součástí stanovování vzdělávací politiky státu.  

Morandi (Lazarová a kol., 2006, s. 14–15) nahlíží na cíle dalšího vzdělávání pedagogů 

z několika hledisek. Jde o: 

- teoretické paradigma (cílem je zde nabývání znalostí), 

- paradigma praxe (cílem je získávání zkušeností a dovedností přímo z praxe), 

- kriticko-výzkumné paradigma (cílem je vzděláním získaná schopnost kritického 

zkoumání, která podněcuje další vývoj), 

- osobnostní paradigma (cílem je osobnostní rozvoj). 

V tomto pojetí jsou zahrnuty cíle dalšího vzdělávání, ale jsou zde naznačeny i jeho různé 

formy (např. nabývání znalostí na vzdělávacích akcích, využití praxe pro nabytí 

zkušeností nebo sebevzdělávání a práce na vlastních osobnostních předpokladech). 
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2 Nástin vývoje dalšího profesního vzdělávání 

pedagogických pracovníků na našem území 

Jako jeden z prvních poukázal na nedostatečný pedagogický um kantorů už v první 

polovině 17. století „Učitel národů“ Jan Amos Komenský (1592–1670). Avšak systémově 

začaly být požadavky na další vzdělávání pedagogů kladeny až s tereziánskými 

reformami a se vznikem povinné školní docházky a elementárních škol. V 19. století plnily 

důležitou funkci pedagogická periodika i vzdělávací spolky, ve 20. století to byly učitelské 

organizace. Dnes je v rámci trendu celoživotního vzdělávání účast pedagogů na dalším 

profesním vzdělávání jednoznačně žádoucí, a dle legislativy dokonce povinná.  

2.1.1 Další vzdělávání pedagogů po roce 1918  

Po roce 1918 se v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů vycházelo ze školského zákona 

z roku 1863. K němu však přibyly další předpisy. Jak uvádí Kohnová (2004, s. 36), 

povinné byly např. školní konference, konané jednou měsíčně. Na nich se pedagogové 

měli seznámit s nejnovějšími školskými výnosy, prezentovaly se nové pomůcky, 

diskutovalo se zde o důležitých teoretických pracích, probíhaly krátké referáty reflektující 

především školní realitu a radilo se zde o potřebách školy. Svou důležitou funkci nadále 

plnily odborné časopisy a učitelské knihovny.  

V období první republiky se o další vzdělávání pedagogů staraly převážně učitelské 

organizace (Kohnová, 2004, s. 37) – např. Československá obec učitelská a Svaz 

učitelstva československého. Tyto organizace zřídily roku 1921 v Praze Školu vysokých 

studií pedagogických, v roce 1922 pak byla tato škola zřízena i v Brně. Po druhé světové 

válce se o vzdělání pedagogů začíná významněji zajímat stát. V roce 1945 bylo 

Benešovým Dekretem presidenta republiky č. 132/1945 ze dne 27. října 1945 o vzdělání 

učitelstva uzákoněno, že všichni pedagogové musí pro výkon svého povolání absolvovat 

vysokoškolské studium (Československo, 1945, § 1). V návaznosti na něj bylo o rok 

později vydáno Nařízení vlády č. 170/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut 

pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů, kterým byly zřízeny pedagogické 

fakulty a byla jim stanovena povinnost vzdělávat pedagogy všech stupňů škol kromě 

vysokých (Československo, 1946, § 1). V roce 1955 vznikly krajské ústavy pro další 

vzdělávání učitelů a také okresní pedagogická střediska. V roce 1966 bylo Vyhláškou 

č. 28/1966 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy 

o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů 

vysokých škol, zavedeno postgraduální studium jako důsledek požadavku na rozšiřování 

a prohlubování znalostí pracovníků, kteří již mají vysokoškolské vzdělání. Toto studium 

bylo realizováno na vysokých školách (Československo, 1966). Československo se také 
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podílelo na dění na mezinárodním poli dalšího vzdělávání. Walterová (2007, s. 28) 

připomíná Mezinárodní konferenci o dalším vzdělávání pedagogů konanou v Praze roku 

1968, díky níž pak proběhla další setkání expertů, která o rok později vyústila v další 

mezinárodní konferenci. Tu organizovalo UNESCO v Hamburgu a vzešla z ní koncepce 

profesního rozvoje pedagogů.  

Rýdl (2014, s. 9) ve svém článku, který se věnuje problematice vývoje standardizace, 

shrnuje způsob, jakým byli před revolucí ve své praxi kontrolováni pedagogové. Ve 

dvouletých periodách prováděli ředitelé škol spolu se školními inspektory a pracovníky 

místních organizací Komunistické strany Československa tzv. komplexní hodnocení 

pedagogických pracovníků. Ti při nich měli dokázat nejen jistou úroveň svých profesních 

dovedností, ale také dostatečnou loajalitu vůči socialistické společnosti. Šlo však spíše 

o formalitu a s postupem času – ke konci 80. let – měla tato hodnocení jen minimální 

vypovídací hodnotu.  

V roce 1978 vstoupila v Československu v účinnost Vyhláška č. 79/1977 Sb., Vyhláška 

ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího 

vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních 

pedagogických a výchovných pracovníků, kde byly stanoveny instituce odpovídající za 

tuto oblast – DVPP bylo dle této vyhlášky zastřešeno národními výbory a organizovaly jej 

školy, okresní pedagogická střediska a krajské pedagogické ústavy (Československo, 

1977, § 2). Legislativa se pak stále vyvíjela, vznikaly další vyhlášky, načež byly v roce 

1987 vydány Zásady ze dne 9. 10. 1987 o organizaci a činnosti zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a pro tvorbu sítě těchto zařízení. Zaznívá zde, že 

„činnost ústavu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků metodicky řídí 

a koordinuje Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze“ 

(Československo, 1987, § 2). Tento ústav měl další vzdělání pedagogických pracovníků 

organizovat, měl zprostředkovávat přenos teoretických poznatků, zkoumat výchovně 

vzdělávací proces a přinášet rozbory těchto výzkumů, vydávat studijní a metodické 

materiály a další. Podle Kohnové (2004, s. 40) tak díky této vytvořené síti institucí „byly 

vytvořeny podmínky institucionalizovaného a systémového dalšího vzdělávání učitelů“. 

2.1.2 DVPP po roce 1989 

Kohnová (2004, s. 101) je ve své práci s výchozím stavem DVPP po revoluci spokojena 

a uvádí, že „… základy pro další vzdělávání učitelů byly na počátku 90. let na úrovni 

srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi.“ Vytvořený model podle ní odpovídal 

mezinárodními experty (z EU i UNESCA) doporučovanému systému. Síť dalšího 

vzdělávání disponovala dobrým finančním, materiálním i personálním zázemím. Poté 
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však nastaly změny a reorganizace systému. Jak se zjevným nesouhlasem uvádí Jiří Cais 

(2001, s. 161), proběhlo v roce 1991 zrušení krajů, čímž také padly krajské vzdělávací 

instituce a jejich ekvivalenty na úrovni okresů. Zcela zrušen byl Ústřední ústav pro 

vzdělávání pedagogických pracovníků, čímž zmizela celá jedna úroveň organizace DVPP. 

Cais dále konstatuje, že ucelená síť se rozpadla a zůstala jen některá regionální centra. 

Ke sjednocení těchto několika center (kromě brněnského) pak došlo v roce 1994 a byla 

nazvána Pedagogickými centry s tím, že šlo o ministerstvem přímo řízené příspěvkové 

organizace. Stále však chyběla jednotná koncepce dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Vzhledem k chybějícím kapacitám na poli DVPP pak bylo doporučeno 

školským úřadům zřizovat v okresech pracoviště, která by toto vzdělávání poskytovala. 

Pracovišť stále přibývalo, jejich činnost, struktura i názvy byly velice různorodé, a tak 

MŠMT v roce 1996 zavedlo akreditace vzdělávacích programů. K další změně pak došlo 

v roce 2000, kdy v rámci uspořádání České republiky opět vznikly kraje jako vyšší 

územně samosprávné celky. Okresní střediska zanikla (společně se školskými úřady) 

a byla převedena pod kraje. Cais (2001, s. 161) však připomíná, že okresní zařízení, 

mnohdy výborně provádějící svoji práci, sice mohla přejít pod kraj, nicméně musela 

omezit počet pracovníků, snížit jejich platová ohodnocení a samozřejmě ztratila svou 

samostatnost. Dřímalová (2001, s. 214) také vidí rok 2000 jako zlomový, přičemž 

upozorňuje na nerovnoměrnost rozmístění vzniklých vzdělávacích zařízení. Ministerstvo 

školství totiž v každém kraji zřídilo jedno pedagogické centrum sídlící v krajském městě, 

které bylo přímo řízené ministerstvem. Tato centra mohla mít několik odloučených 

pracovišť rozmístěných po kraji, bohužel toto nebylo pravidlem, a některé kraje tak byly 

díky zrušeným organizacím na okresní úrovni v nevýhodě. 

Je třeba říci, že některé krajské úřady se nové role řízení DVPP na svém území zhostily 

velice dobře, nicméně stále však chybí jednotný systém a koordinace záměrů DVPP na 

celostátní úrovni. Stále také trvá stav, kdy v některých krajích v rámci hlavních organizací 

poskytujících DVPP existuje množství detašovaných pracovišť – např. v Jihomoravském 

kraji funguje kromě brněnského krajského pracoviště 7 dalších poboček, v Olomouckém, 

Moravskoslezském, Královéhradeckém a Jihočeském se kromě krajských pracovišť 

nabízí pobočky 4, zatímco například v kraji Zlínském nebo Libereckém existuje kromě 

krajského pouze 1 detašované pracoviště. To pro pedagogy v některých krajích znamená 

horší dostupnost dalšího vzdělávání, která může mít na rozvoj DVPP v těchto lokalitách 

negativní vliv.  
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3 Současná situace na poli dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v České republice 

3.1 Legislativa ošetřující oblast DVPP 

Momentálně je DVPP legislativně ošetřeno Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů. V něm zaznívá (Česko, 2004, § 24), že 

pedagogičtí pracovníci jsou povinni účastnit se dalšího vzdělávání, kterým si mají 

obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci. Další vzdělávání by nemělo být nahodilé, ale 

mělo by se řídit plánem, který organizuje ředitel školy a který je stanoven „po předchozím 

projednání s příslušným odborovým orgánem.“ Je třeba brát ohled na studijní zájmy 

daného pedagogického pracovníka a dále dbát na potřeby a rozpočet školy. Zákon zde 

dále uvádí, že další vzdělávání neprobíhá jen ve vzdělávacích institucích akreditovaných 

ministerstvem, ale taktéž jako samostudium. Dále je stanoveno, že pedagogičtí pracovníci 

mají na další vzdělávání vyčleněných 12 pracovních dnů ve školním roce. 

Vyhláška č. 317/2005 Sb. ze dne 27. července 2005, o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, rozděluje 

druhy DVPP na: studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (např. studium pro 

asistenty pedagoga nebo studium k rozšíření odborné kvalifikace – na další předměty), 

studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např. studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky nebo pro výchovné poradce) a studium k prohlubování odborné 

kvalifikace (průběžné vzdělání, které zahrnuje např. nové poznatky z oblasti pedagogiky, 

teorie výchovy, obecné didaktiky nebo jazykové vzdělávání). Pokud jde o studium 

k prohlubování odborné kvalifikace, stanovuje vyhláška formy, kterými toto studium 

probíhá, a to „zejména účast na kurzu a semináři“ (Česko, 2005, § 10). Dále stanovuje, že 

program průběžného vzdělávání musí trvat minimálně 4 vyučovací hodiny (vyučovací 

hodina trvá 45 minut) a po absolvování obdrží účastník osvědčení. 

Ve druhé části Vyhlášky 317/2005 Sb. ze dne 27. července 2005, o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, je specifikována činnost akreditační komise, která posuzuje žádosti 

o akreditaci vzdělávacích programů a institucí zabývajících se DVPP. Třetí část této 

vyhlášky je zaměřena na kariérní systém pedagogických pracovníků. Zde jsou 

pedagogičtí pracovníci zařazeni do několika kariérních stupňů podle specializované 

činnosti, kterou vykonávají, podle její složitosti, namáhavosti či odpovědnosti a podle toho, 

jak pedagogové plní odborné kvalifikace a další kvalifikační předpoklady (Česko, 2005, 

§ 13). Pedagogové základních škol jsou rozděleni do 6 kariérních stupňů. 
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V současnosti se jedná o novele Zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, zásadní změnou je zde především zavedení tzv. kariérního 

řádu, který by pedagogickým pracovníkům měl zajistit kariérní postup. Po určitém 

odučeném čase by bylo třeba splnit zadaná kritéria a vykonat atestaci, poté by pedagoga 

čekal postup do vyšší skupiny a platové navýšení. Dále se zavádí pojem „uvádějící učitel“, 

díky němuž náleží materiální ohodnocení těm pedagogům, kteří si vezmou na starost 

nové začínající pedagogy a budou jim tedy jakýmisi mentory.  

Zásadní pro práci pedagogů jsou také kurikulární dokumenty, neboť i z nich vyplývají 

vzdělávací potřeby pedagogů. Jde o Rámcové vzdělávací programy (RVP), které byly 

zavedeny Zákonem č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jsou vytvořeny MŠMT, jsou určeny pro 

jednotlivé stupně škol a stanovují zejména: „konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah 

vzdělávání (…), jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a 

ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, podmínky 

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, 

personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví“ (Národní 

ústav pro vzdělávání, 2018). Dále je zde uvedeno, že tyto programy musí reflektovat 

nejnovější poznatky nejen z oblasti vyučovaných předmětů, ale také pedagogických a 

psychologických metod.  

Na RVP pak navazují tzv. Školní vzdělávací programy, což jsou kurikulární dokumenty, 

které si vytvářejí samotné školy a mají tak možnost se vyprofilovat a stanovit si svůj 

vlastní učební plán, osnovy a způsoby hodnocení žáků i výuky. To přináší mezi školy větší 

míru individualizace, nicméně také větší míru zodpovědnosti a povinností. 

3.2 Poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR 

V celé České republice může pedagogickým pracovníkům poskytovat další vzdělání 

taková instituce, která splnila podmínky pro akreditaci podle Zákona číslo 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, (§ 26 a § 27). Akreditovat 

instituce a vzdělávací programy je oprávněno Ministerstvo školství a tělovýchovy, což 

znamená, že schválí vzdělávací program s časovou platností 3 roky nebo udělí oprávnění 

vzdělávací instituci s časovou platností 6 let (MŠMT, 2013–2018). Instituce mající zájem 

o udělení akreditace podávají na ministerstvo žádost. Následně pak je MŠMT povinno 

kontrolovat, zda jsou dodrženy podmínky, za kterých byla akreditace udělena. Vzdělávací 

instituce je povinna pro případ kontroly vést a uchovávat dokumentaci o zahájení, 

průběhu a ukončení vzdělávání. 
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Dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

je DVPP uskutečňováno: „na vysokých školách, v zařízeních pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních (dále jen ‚vzdělávací instituce‘) na 

základě akreditace udělené ministerstvem“ (Česko, 2004, § 24). DVPP tedy mohou 

konkrétně poskytovat organizace těchto typů: vysoké školy (ty především zajišťují studium 

ke splnění kvalifikačních předpokladů a studium ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů), střední a vyšší odborné školy (poskytují v rámci celoživotního vzdělávání 

rekvalifikační kurzy), základní školy (nabízejí kurzy většinou pro své vlastní pedagogy), 

vzdělávací organizace zřízené jednotlivými kraji, Národní institut pro další vzdělávání 

(NIDV) a ostatní ministerstvem zřizované organizace a dále to mohou být další 

poskytovatelé, jako jsou např. různé neziskové a komerční organizace či fyzické osoby. 

Přehled o akreditovaných organizacích, které v České republice poskytují další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, lze nalézt na webovém portálu Národního institutu pro další 

vzdělávání (NIDV, 2006). Na něm je rozcestník pro pedagogické pracovníky a sekce Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Informovat se lze také na webových stránkách 

jednotlivých krajů. 

3.3 Dokumenty týkající se DVPP v České republice 

V České republice je v oblasti vzdělávání nejdůležitějším současně platným dokumentem 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (dále jen Strategie 2020), která navazuje 

na Bílou knihu. Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků se zde věnuje samostatná 

kapitola, ve které se klade důraz na posílení dalšího vzdělávání a metodické podpory 

pedagogů a ředitelů. Je zde konstatováno, že vzdělávací potřeby učitelů nejsou 

dostatečně pokryty (MŠMT, 2014, s. 28), že vzdělávací nabídky jsou pro mnoho 

pedagogů nedostupné, že je třeba posílení motivace pedagogů k DVPP a je také nutné 

podporovat ředitele škol jakožto významné činitele s vlivem na DVPP. Cíle této Strategie 

2020 pak jsou stanoveno takto: je třeba zlepšit dostupnost DVPP, zavést mentoring 

a kategorii uvádějící učitel, individuálně podporovat pedagogické pracovníky v profesním 

rozvoji, podpořit ve školách předávání zkušeností mezi pedagogy a podporovat 

pedagogické lídry.  

Tyto obecně stanovené strategické cíle pak podrobněji rozvíjí další aktuální dokument –

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2015–2020 – tento dokument MŠMT navazuje na předchozí Záměr a mimo jiné je 

zde prioritou kariérní systém a standard profese učitele (MŠMT, 2017). Z dalších priorit je 

třeba zmínit vyhledávání a podporu mimořádně nadaných dětí, které by měly mít možnost 

rozvinout své schopnosti. Z toho vyplývá, že „pregraduální i další vzdělávání 

pedagogických pracovníků se zaměří na oblast vzdělávání žáků s potřebou podpůrných 
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opatření.“ (MŠMT, 2017, s. 50). Oblasti DVPP se věnuje sekce Počáteční vzdělávání 

a další vzdělávání učitelů, kde lze nalézt konkrétní opatření rozvíjející Strategii 2020.  

Mezi tato opatření (MŠMT, 2017, s. 61) patří např. vize, aby pedagogové měli k DVPP 

individuální podporu a dostávalo se jim reflexe jejich praxe pod odborným vedením 

kdykoli je potřeba a v průběhu jejich celého kariérního působení. Dále je třeba snažit se 

odstranit příčiny nedostupnosti nabídky DVPP (tedy provést analýzu překážek a vyřešit 

finance a suplování, bez kterého se DVPP neobejde). V rámci kariérního systému by měla 

být zavedena pozice odborného konzultanta. Každý pedagog má nárok na individuální 

plán profesního rozvoje a musí mu být umožněno jej vytvořit a plnit. Je zde také opatření 

vztahující se na začínající pedagogy a počátek jejich praxe – měli by mít možnost využít 

standardizovaný adaptační program, případně pomoc absolventů pedagogických fakult. 

Dále je nutné rozvíjet kompetence pro program inkluze. Pedagogové odborných předmětů 

by měli v rámci vzdělání absolvovat odbornou praxi ve firmách (ve volném čase nebo 

v letním období). Za určitý druh DVPP lze považovat i výměnu zkušeností mezi pedagogy, 

kterou je nutno podpořit. Vzhledem ke špatným výsledkům českých žáků na poli 

matematiky a přírodovědných předmětů je také nutno posílit v rámci DVPP metodiku 

těchto předmětů. Po zavedení pozice mentora bude zapotřebí vytvořit typ DVPP, který 

bude rozvíjet mentorské dovednosti – ty pak bude potřebovat i uvádějící učitel, starající se 

o pedagogické nováčky.  

Pro úplnost je třeba dodat, že vedle tohoto dokumentu jsou v ČR v oblasti vzdělávání 

aktuálně podřazeny Strategii 2020 ještě další, a to: Rámec rozvoje vysokého školství do 

roku 2020, Strategie digitálního vzdělávání, Datová informační politika resortu školství či 

Akční plán inkluzivního vzdělávání. Tyto dokumenty nejsou pro účel této práce klíčové, 

nicméně můžeme zde podle názvů odhadnout, jakým směrem by se vzdělávání v ČR 

mělo ubírat – evidentně je dle Ministerstva školství třeba držet krok s moderními 

technologiemi a učit se pracovat s dětmi se specifickými potřebami. 

3.4 Státní instituce monitorující oblast DVPP 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je oblast velmi široká a je nutné, aby se v ní 

jak orientovali účastníci DVPP, tak aby o ní měl přehled stát. Ten na základě monitoringu 

může upravovat koncepty vzdělávací politiky a pružně reagovat na situaci v dané oblasti. 

Nutná pro stát je také kontrola nastavených mechanismů a možnost jejich vymáhání. 

Z těchto důvodů stát zřídil instituce, které všechny tyto činnosti vykonávají.  
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3.4.1 Národní inst i tut dalšího vzdělávání  

Pedagogům se dnes nabízí široká škála možností dalšího vzdělávání, ve kterých není 

zcela snadné se zorientovat. Pomocníkem pro lepší orientaci jim může být portál 

Národního institutu dalšího vzdělávání (dále NIVD). Pedagogové zde mohou nalézt 

aktuální seznam vzdělávacích programů, prioritní úkoly NIVD či rozcestník pro 

pedagogické pracovníky – zde se nabízí přehled možností DVPP, aktuální dokumenty, 

legislativa, výsledky výzkumů, inspirace z EU, přehled časopisů o vzdělání a další 

informace.  

Národní institut dalšího vzdělávání je organizace přímo řízená ministerstvem školství, 

která „… garantuje kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Prostřednictvím svých detašovaných pracovišť poskytuje 

konzultační, metodickou a odbornou podporu vzdělávacím institucím i pedagogům ve 

všech krajích České republiky.“ (NIVD, 2018) Tento institut vznikl v roce 2004, kdy bylo 

sloučeno 14 krajských pedagogických center a vzniklo tak Pedagogické centrum Praha. 

V roce 2005 pak bylo toto centrum přejmenováno na Národní institut dalšího vzdělávání. 

NIVD klade důraz na práci s analýzami a šetřeními vzdělávacích potřeb, reflektuje dění 

v zahraničí a sleduje trendy v oblasti DVPP. Jako hlavní cíl této instituce lze uvést 

„naplňování priorit státní vzdělávací politiky“ (NIVD, 2018). Kritiku vůči této instituci však 

vyjadřují Starý, Dvořák, Greger a Duschinská (2012, s. 18), kteří upozorňují, že bohužel 

nemá tento institut zcela jasně vymezené kompetence a odpovědnosti. Stejně tak není dle 

autorů jednoznačně určeno, kdo v rámci ČR nese za celou koncepci a koordinaci dalšího 

profesního vzdělávání pedagogů zodpovědnost. 

3.4.2 Česká školní inspekce  

Souhrnné zprávy z mezinárodních šetření vydává Česká školní inspekce, která „zjišťuje 

a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle příslušných školních 

vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů, ale také s ohledem na 

naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy 

a rámcovým vzdělávacím programem.“ (Česká školní inspekce, 2017). Díky tomu získává 

velké množství informací mapujících stav a kvalitu české vzdělávací soustavy. Tyto 

informace zpracovává do výstupů (inspekční zprávy, protokoly o kontrole, tematické 

zprávy a výroční zprávy), které mohou dále posloužit nejen samotným školským 

zařízením, ale také účastníkům vzdělávání. Díky výročním zprávám je pak možné zavádět 

potřebná systémová opatření v rámci vzdělávacího systému celé České republiky (Česká 

školní inspekce, 2017).  
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Bláhová (2001, s. 165) uvádí, že pokud jde o inspekční činnost, zajímá ČŠI v oblasti 

dalšího vzdělávání pedagogů především péče o začínající pedagogy, tzn. jakým 

způsobem jsou uváděni do praxe a zda jsou zařazeni do nějakého systému. Dále také 

zjišťuje, zda v tomto systému funguje nějaká forma vyhodnocení. V rámci dalšího 

vzdělávání organizace sleduje, jakým způsobem je ve škole nabízeno DVPP a zda zde 

probíhá nějaký způsob koordinace DVPP – tedy má-li škola určitou koncepci, nebo si 

vzdělávací akce volí pedagogové sami dle vlastních preferencí. Důležitým faktorem je 

také to, zda jsou absolvované kurzy a semináře efektivně využity v praxi. Zjištěná fakta 

pak jsou zaznamenána do inspekčních zpráv. Činnost ČŠI je tedy pro DVPP velmi 

důležitá, neboť díky těmto zprávám by tak Ministerstvo školství mělo získávat lepší 

přehled o současné situaci a následně stanovovat strategii dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

3.5 Současné nároky na pedagogy 

Spilková ve svém příspěvku ve sborníku z roku 2001 (Spilková, 2001, s. 89) uvádí trendy, 

které v té době začaly být v oblasti působení pedagogů aktuální. Šlo podle ní zejména 

o nové pojetí vzdělávání, škola začala být vnímána v širším kontextu jako místo, kde mají 

být zprostředkovány společenské hodnoty i kulturní tradice, důležitou roli získávala vlastní 

zkušenost dítěte, děti se měly učit začleňovat do sociálních vztahů, měly by mít nezávisle 

na svých handicapech či omezeních možnost maximálního rozvoje a zásadní bylo také 

rozvíjení aktivního zájmu dítěte o vzdělání a školu jako takovou. Škola tedy v autorčině 

pojetí naplňuje funkci kognitivní, socializační, profesionalizační a personalizační. Měla by 

také vzrůstat autonomie škol, čímž by pedagogové měli získat větší odpovědnost 

i pravomoc. Důležitým faktorem pro fungování současné pedagogické praxe je podle 

Spilkové proměna samotné dětské populace. Častěji se setkáváme se sníženou 

soustředěností, větší citovou labilitou, častější agresivitou v chování apod. Mění se tak 

potřebný způsob práce s dětmi.  

Současný pedagog by tak měl mít širší záběr než dříve, Spilková (2001, s. 90) mluví 

o „modelu široké profesionality“. Pedagog není jen ten, kdo přednáší učivo, ale zajímá se 

také o socializaci dětí, jejich celkový rozvoj a také musí umět jednat s rodiči i kolegy. Na 

důležitosti získávají schopnosti motivace ke vzdělání, vytvoření ideálních vzdělávacích 

podmínek pro všechny žáky, práce na klimatu ve třídě nebo schopnost dobré interpretace 

učiva (Spilková, 2001, s. 92). Zásadní jsou také komunikační a organizační schopnosti, 

dovednost analyzovat příčiny žákova chování nebo schopnost sebereflexe.   

Podle Mrhače (2005, s. 76) se naše společnost potýká s krizí rodiny, výchovy i školy 

a klesá morálka, zodpovědnost a úcta vůči poctivé práci už nejsou zdaleka 
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samozřejmostí. To se pak projevuje nekázní ve škole, jejímiž projevy mohou být např. 

agresivita, záškoláctví nebo šikana. Mrhač však dále zdůrazňuje, že právě „kázeň ve 

škole je elementárním předpokladem aktivního naplňování výchovně-vzdělávacího 

procesu“ (Mrhač, 2005, s. 76). Z praxe pak vyplývá, že pedagogové již nemohou 

vykonávat čistě vzdělávací funkci v podobě přednesu učiva (což koresponduje s názorem 

Spilkové), ale je nutné se při dalším vzdělávání pedagogů soustředit na rozvíjení 

kompetencí, které jim pomohou se s těmito aktuálními jevy ve světě dětí efektivně 

vypořádat.  

Spilková a Vašutová (2008, s. 99–100) definují kvalitu učitele jako „komplexní 

charakteristiku zahrnující mnoho aspektů a dimenzí“, které zahrnují mimo jiné: 

- „profesní znalosti“, 

- „profesní dovednosti a didaktickou zdatnost“ (diagnóza potenciálu žáků, znalost 

vhodných způsobů rozvoje žáků, motivace k učení, ke spolupráci v rámci kolektivu 

atd.), 

- „profesní ctnosti“ – etika, zaujetí pro povolání, angažovanost, aktivita, 

- „osobnostní kvality a mravní vyzrálost, zodpovědnost apod.“ 

Vzhledem k důrazu na celoživotní vzdělávání je po pedagozích požadováno, aby 

nepřetržitě dále prohlubovali své znalosti a pracovali na rozšiřování svých kompetencí. 

Očekává se od nich nejen účast na vzdělávacích kurzech či seminářích, ale také 

samostudium či konzultace a výměna informací v rámci pedagogického kolektivu, což 

bývá samotnými pedagogy považováno za velmi přínosné. Takového vzdělávání je nejen 

v zájmu samotných pedagogických pracovníků, ale také ředitelů škol, neboť ti musí dbát 

na dostatečné a kvalitní personální zajištění výuky. Nároky na pedagogy se zvyšují taktéž 

v oblasti informačních technologií. Týká se to nejen potřeby zpracování nutné 

administrativy (kterou sami pedagogové považují za velmi zatěžující), ale také požadavků 

na využívání moderních technologických pomůcek při výuce. Rusek a Václavík (2012, 

s. 277) poukazují na změnu role pedagoga, neboť žáci často zvládají pracovat 

s technologiemi, jako jsou interaktivní tabule, mobilní technologie nebo sociální sítě, 

mnohem lépe než samotní pedagogové. Ti také musí čelit faktu, že množství informací 

v jednotlivých oborech se neustále zvyšuje, a od nich se očekává, že budou mít 

o aktualitách neustálý přehled. Také musejí reflektovat trend projektového vyučování či 

badatelsky orientované výuky, tedy metod, se kterými se pedagogové s delší praxí 

v přípravném studiu vůbec nesetkali.  
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3.6 Aktuální témata v oblasti DVPP 

V poslední zveřejněné výroční zprávě ČŠI ze školního roku 2016/17 jsou vymezeny 

aktuální úkoly v rámci inspekční činnosti v oblasti základního školství takto (Zatloukal 

et al., 2017, s. 61):  

- „podpora rozvoje v přírodovědné, jazykové a informační gramotnosti, 

- zápisy do prvního ročníku, 

- společné vzdělávání, 

- využívání individuálních výchovných plánů, 

- vzdělávání žáků se sluchovým postižením, 

- efektivita primárně preventivních aktivit školy, 

- kvalita komunikace mezi školou, rodiči a veřejností, 

- participace žáků na fungování a rozvoji školy.“ 

Tato témata v oblasti výuky na základních školách tedy můžeme považovat za hodná 

pozornosti a lze předpokládat, že při pořádání vzdělávacích akcí DVPP by měla být 

zohledněna. V ideálním případě by nabídce vzdělávacích institucí měl být dostatečný 

počet pořádaných kurzů s touto tematikou a zároveň se dá očekávat, že po nich bude 

přiměřená poptávka. 

Pro ředitele škol však není vždy snadné další vzdělávání pedagogů vzdělání zajistit. Dle 

výroční zprávy ČŠI (Zatloukal et al., 2017, s. 71) se při zajišťování DVPP objevují tyto 

komplikace: nedostatek času, nemožnost zajistit záskok za chybějícího pedagoga 

a především tzv. výjimkové školy (takové, jejichž platy dofinancovává zřizovatel) se 

potýkají s nedostatkem financí. Odstranění těchto komplikací by mělo být jedním z témat, 

kterým by se MŠMT mělo zabývat. Pokud jde o finanční podporu DVPP, zavedlo 

ministerstvo tzv. šablony – jde o soubor požadavků MŠMT na rozvoj různých oblastí 

v rámci DVPP. V nich se odráží výsledky dotazníků zaslaných školám v roce 2015 (akce 

výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání – MAP). Škola si pak vybere takovou 

šablonu, ve které jsou rozvíjeny právě ty dovednosti, ve kterých škola v dotazníku dopadla 

nejhůře. Při absolvování kurzů, které jsou součástí šablon (vzdělávací organizace tuto 

informaci uvádějí), dostane škola navíc účelovou dotaci, kterou tyto kurzy uhradí. Jde tak 

o peníze navíc do rozpočtu na další vzdělávání pedagogů.  

Nejen ředitelové škol, ale i pedagogové se při realizaci svého dalšího vzdělávání potýkají 

s řadou překážek. Stanislav Michek (2016, s. 419) ve svém šetření z roku 2016 uvádí tyto 

nejčastěji pedagogy uváděné překážky v oblasti DVPP: vzdělávací aktivity kolidovaly 

pedagogům s rozvrhem, někteří vnímali tyto aktivity jako finančně náročné, nebyli 
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dostatečně motivováni k účasti nebo jim situaci komplikovaly rodinné povinnosti. Další 

překážkou v dalším vzdělávání pak pro některé dotazované byla nedostatečná nabídka 

nebo malá podpora od zaměstnavatele. Odstraňování těchto překážek by mělo být jedním 

z cílů současné vzdělávací politiky, přičemž jednou z priorit by měla být práce na 

odstranění nesystémovosti DVPP. Lazarová se Soukupovou (2004, s. 271) upozorňují na 

nedostatečně promyšlenou volbu vzdělávacích akcí a na chybějící individuální 

plány dalšího vzdělávání, které by reflektovaly také potřeby školy a vzdělávací politiky 

obecně. To by podle autorek mělo být podnětem pro vedoucí pracovníky škol a pro 

organizátory vzdělávacích akcí pro pedagogy, aby byli schopni rozlišit, kdy je akce sice 

úspěšná (účastníci jsou spokojeni), ale zdaleka není efektivní. 

Dalším aktuálním tématem je bezpochyby podpora začínajících pedagogů, neboť 

v zájmu celého vzdělávacího systému je, aby pedagogové ve školách zůstávali, rozvíjeli 

se a přispívali ke kvalitě vzdělání. Zde samozřejmě hraje roli i otázka finančního 

ohodnocení pedagogických pracovníků, které je v podstatě stálým politickým tématem. 

Cílem je, aby mladí pedagogové nehledali uplatnění v lépe finančně ohodnocených 

oborech. Důležitá však je také podpora kolektivu, do kterého začínající pedagog nastoupí. 

Neschválená novela zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, navrhuje funkci uvádějícího učitele, který by měl být nastupujícímu 

pedagogovi jakýmsi mentorem, nicméně Starý, Dvořák, Greger a Duschinská (2012, 

s. 92) upozorňují na to, že chybí vymezení funkce uvádějícího učitele – v žádné vyhlášce 

není řediteli uložena povinnost přiřadit novému pedagogovi uvádějícího učitele, není zde 

ani stanovena žádná odměna za vykonávání této funkce. V roce 2017 však byla tato 

odměna upřesněna – mělo by se jednat o 3000 Kč měsíčně.  

V rámci reformy školství jsou aktuálními tématy inkluze a individualizace ve výuce. 

Z výzkumu, který provedl Starý, Dvořák, Greger a Duschinská (2012, s. 81) však 

vyplynulo, že čeští pedagogové měli k individualizaci výhrady, neboť ve třídách je příliš 

velký počet žáků, který individualizaci značně komplikuje. Pro pedagogy je tak obtížné 

vytvořit strukturovaný program hodiny, který by vyhovoval jak dětem nadaným, tak i těm 

pomalejším. Tato témata by se tak měla hojně objevovat ve vzdělávacích programech 

DVPP.  

Dalším zjištěním výzkumu Starého, Dvořáka, Gregera a Duschinské (2012, s. 83) bylo, že 

pedagogům činí potíže požadovaný tzv. kompetenční model vzdělávání, podle kterého 

by vzdělávání mělo být orientováno na rozvoj klíčových kompetencí žáků a jejich 

pochopení mezipředmětových souvislostí. Důraz by měl být kladen na skupinovou práci, 

to se však často reálně neděje, je totiž potřeba diskurz mezi kolegy, kteří by se měli být 
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schopni dohodnout na technikách vyučování. Tato absence kolektivní domluvy pedagogů 

je podle autorů odrazem nedostatku pedagogického řízení (Starý, Dvořák, Greger 

a Duschinská, 2012, s. 88). 

Již dlouholetým a stále aktuálním tématem jsou standardy pedagogů a kariérní řád, na 

jejichž potřebu poukazovala již Bílá kniha. Jak uvádí Spilková (2016, s. 373): „Profesní 

standard měl být celostátně platným kritériem pro akreditace vzdělávacích programů 

v oblasti učitelského vzdělávání i podmínkou pro získání plné kvalifikace.“ Také Rýdl 

(2014, s. 15) poukazuje na důležitost standardizace – tvorba standardů je podle něj 

vázaná na celý systém vzdělávání pedagogů, souvisí s přípravnou fází vzdělávání 

(akreditace učitelských programů), s mentoringem a podmiňuje DVPP. Autor dále 

zdůrazňuje (Rýdl, 2014, s. 19), že pokud se mají standardy efektivně implementovat, je 

nutná finanční a organizační podpora MŠMT. Zejména bez finanční podpory pedagogů 

nelze spoléhat na to, že se zvýší jejich kvalita, a zavedení standardů do praxe pak nemá 

smysl.  

Tvorba standardů byla velmi zdlouhavým procesem, v roce 2015 byl ukončen projekt 

MŠMT s názvem Kariérní řád, jehož cílem bylo „vytvořit víceúrovňové standardy pro 

učitele a ředitele a popsat podmínky a možnosti kariérního postupu, připravit hodnoticí 

procesy a navrhnout institucionální a finanční zajištění celého systému“ (NIDV, 2018). 

Tento kariérní systém pak byl podroben značné kritice veřejnosti, v roce 2017 pak byl 

tento poslední koncept odmítnut. Důvodem neúspěchu může být i to, co tvrdí Rýdl (2014, 

s. 9), totiž že problém standardizace profesní činnosti pedagoga nemůže být řešen 

politicky shora, ale vzhledem k tomu, že jde o odborný problém, je potřeba jej řešit 

směrem od pedagogů – je zde třeba vycházet z praxe, aby se pedagogičtí pracovníci se 

standardy ztotožnili, přijali je za své a díky tomu je byli schopni a ochotni realizovat. 

V současnosti tak stále probíhá diskuze o standardizaci, která bohužel zatím zůstává 

nedořešenou, nicméně velmi důležitou otázkou v oblasti pedagogické praxe.  
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4 Klíčové kompetence pedagogů a Národní soustava 

povolání 

Povolání pedagoga je velice náročné a klade na pedagoga komplexní požadavky. 

Pedagog musí zvládat didaktiku předmětů, které vyučuje, a je třeba, aby se výborně 

orientoval ve svém oboru. Musí umět vyučovat i vychovávat, zvládat problémové žáky, 

skupiny i situace, musí být diplomat při jednání s rodiči a je také třeba, aby si dokázal 

zorganizovat práci. Měl by umět zvládat stres i špatnou náladu a měl by rozvíjet svou 

osobnost tak, aby mohla být vzorem pro ty, které vyučuje. Měl by sledovat nejnovější 

trendy ve výuce i společnosti a mnoho dalšího. I vzhledem ke značnému rozsahu 

požadavků na pedagogické pracovníky bylo potřeba kompetence potřebné k vykonávání 

tohoto povolání shrnout a vnést do nich řád. Díky jednotnému systému pak společnost ví, 

co přesně může od pedagogů požadovat, a oni sami zase vědí, v čem se ještě mohou 

zdokonalovat. Úroveň a schopnosti pedagogů se totiž odrážejí v úrovni celého vzdělávání, 

a je to tedy věcí nás všech. 

4.1 Definice klíčových kompetencí 

V dokumentu Supporting teacher competence development (European Commission, 

2013, s. 9) je kompetence definována jako „soubor kombinací znalostí, dovedností, 

schopnosti porozumění, hodnot, přístupů a vůle, který vede k efektivní lidské činnosti 

v určité oblasti“. Kompetence jde zde odlišena od dovednosti, která umožňuje „provádět 

komplexní činnosti s lehkostí, přesností a přizpůsobivostí“. Kompetence, které potřebují 

pro svou práci konkrétně pedagogové, souvisejí podle tohoto dokumentu s mnoha 

oblastmi – např. s účelem, za jakým je vzdělávání poskytováno, s nároky na pedagogy, 

které na ně klade společnost, nebo s dostupnými zdroji. Kompetence ve výuce dle 

Evropské komise zahrnuje tyto rysy (European Commission, 2013, s. 10): „… tacitní 

i explicitní znalosti, kognitivní a praktické dovednosti, stejně jako osobnostní předpoklady 

(motivace, přesvědčení, hodnotové orientace a emoce)“. Podle Blömeke (2017, s. 122), 

která vnímá kompetenci jako multidimenzionální konstrukt, obsahuje pojem profesní 

kompetence pedagoga tyto složky: profesní (odborné) znalosti – zahrnující znalost 

obsahu, odborné pedagogické znalosti a obecné pedagogické znalosti – a emočně-

motivační rysy, zahrnující jak víru a postoj k obsahu výuce, tak pedagogovu motivaci 

k práci a jeho osobnost.  

Spilková (2001, s. 91) charakterizuje profesní kompetenci takto: jde o „… komplexní 

schopnost či způsobilost k úspěšnému vykonávání profese. Zahrnuje znalosti, dovednosti, 

postoje, hodnoty, osobnostní charakteristiky“. Spilková dále klade důraz na dynamické 

pojetí těchto kompetencí, jehož cílem je pohyb neboli směřování k žádoucím parametrům 
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učitelského povolání. Toto pojetí totiž umožňuje flexibilnější reagování na probíhající 

změny. Průcha, Walterová a Mareš v Pedagogickém slovníku (2009, s. 129) definují 

kompetence učitele stručně jako „soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot 

důležitých pro výkon učitelské profese“. Mezi tyto složky pak zařazují množství 

kompetencí. Tyto kompetence podrobněji charakterizuje Kohnová (2001, s. 37–40), která 

v tomto členění (a v procesu standardizace) klade důraz na prokazatelnost získaných 

kompetencí. Jde v jejím pojetí o tyto kompetence: 

- Oborově předmětová (pedagog rozumí svému oboru, hledá vztahy mezi různými 

předměty, umí pracovat s informacemi v oboru atd.) 

- Didaktická a psychodidaktická (pedagog ovládá strategie učení, umí přizpůsobit 

výklad žákům různé úrovně, orientuje se v teoriích hodnocení, dovede pracovat 

s psychologickými aspekty hodnocení, umí používat IT technologie apod.) 

- Obecně pedagogická (pedagog ovládá procesy výuky, orientuje se v moderních 

trendech výuky a různých vzdělávacích soustavách, zná práva dítěte apod.) 

- Diagnostická a intervenční (pedagog umí diagnostikovat speciální potřeby žáků, 

pozná dítě s poruchou učení i to nadané, rozpozná patologické jevy, umí řešit 

výchovné problémy, je schopen zajistit si kázeň ve třídě apod.) 

- Sociální, psychosociální a komunikativní (pedagog ovládá efektivní způsoby 

komunikace, dovede zajistit pozitivní klima ve třídě, zvládá řešit náročné sociální 

situace, ovládá nástroje socializace, umí identifikovat vliv mimoškolního prostředí 

apod.) 

- Manažerská a normativní (pedagog se orientuje v potřebné legislativě, zvládá 

organizace školních i mimoškolních aktivit, zvládá administrativní úkony, umí 

zajistit efektivní spolupráci v rámci třídního kolektivu) 

- Profesně a osobnostně kultivující (pedagog disponuje všeobecným rozhledem, 

kooperuje s kolektivem, má schopnost sebereflexe i reflexe potřeb žáků v praxi, 

umí účinně argumentovat apod.) 

Helus (2001, s. 48) klade důraz na adresáta, kterému mají klíčové kompetence sloužit, 

a tím je dítě. Definuje klíčovou kompetenci pomocí pěti jejích aspektů. Uvádí, že klíčová 

kompetence je vyjádřením skutečnosti, že v povolání pedagoga se realizuje jeho určitý 

vztah k dítěti a tento vztah má zásadní vliv na vývoj dítěte. Dále doplňuje, že tento vztah 

přináší dítěti úkoly a vzdělávací výzvy a také že se klíčová kompetence neobejde bez 

pedagogova „sebevztahu“, který by měl plný zkoumání a sebereflexe. Pedagog by si 

taktéž měl uvědomovat zodpovědnost za vzdělání dítěte, měl by znát jeho slabiny i umět 

rozvinout jeho potenciál. Dalším aspektem klíčové kompetence je stanovování cílů, k nimž 

vzdělání vede a které dítěti přinese možnost uplatnění. Posledním aspektem pak je pro 
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Heluse schopnost vytvořit pro dítě v rámci třídy model života, ve kterém je možné 

rozvinout svou osobnost i naučit se lidské vzájemnosti.  

Nezvalová (2001, s. 50) definuje tzv. pedagogické kompetence podstatně obecněji 

a zaměřuje se přitom na pregraduální přípravu učitelů – jde podle ní o „oblast rozvoje 

budoucího učitele, která umožní jeho profesionální pedagogické myšlení a jednání“. Dle 

autorky je dále třeba kompetence nějakým způsobem klasifikovat – ideálně takto: 

kompetence řídící, sebeřídící a odborné. Řídící kompetence zahrnují tyto způsobilosti: 

plánování výuky, její úspěšná realizace a dále její monitorování a hodnocení. Sebeřídící 

kompetence znamenají rozvíjení sebe sama z důvodu kvalitněji odváděné práce 

a podílení se na týmové spolupráci. Kompetence odborné pak stanovují, že pedagog by 

měl ovládat předměty své aprobace, mít potřebné dovednosti a umět zařadit poznatky do 

systému.  

4.2 Národní soustava povolání 

Národní soustava povolání (dále NSP) je databáze popisů povolání, která je spravována 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, přičemž ministerstvo je podle Zákona č. 435/2004 

Sb., zákona o zaměstnanosti, § 6 povinno tuto databázi tvořit a dále aktualizovat (MPSV, 

2017a). Na těchto webových stránkách jsou uvedeny tyto účely existence NSP, což je 

mimo jiné: poskytování informací o požadavcích na jednotlivá povolání, definice 

kvalifikační způsobilosti pro výkon povolání nebo zajištění, aby struktura odborného 

vzdělávání odpovídala aktuálním požadavkům v pracovním světě. Konkrétněji databáze 

obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a kompetencích, jež jsou 

u těchto povolání požadovány. Ze seznamu klíčových kompetencí pedagogů ZŠ v této 

databázi a jejich tříděním budu vycházet v empirické části práce.  

4.2.1 Struktura informací v  NSP 

Základní jednotku NSP tvoří jednotlivá povolání, která jsou charakterizována z různých 

hledisek. Je zde definice povolání, popis pracovních činností i platové rozmezí. Dále mj. 

následuje výpis potřebných kvalifikací pro výkon povolání a následují „kompetenční 

požadavky pro výkon povolání“ (MPSV, 2017a). Ty jsou rozděleny do čtyř skupin: 

odborné dovednosti, odborné znalosti, obecné dovednosti a měkké kompetence. Za nimi 

následuje výpis zátěží a rizik výkonu povolání a případná potřebná zdravotní způsobilost 

k výkonu povolání. K dispozici jsou i informace o průměrné hrubé mzdě za poslední rok 

(rozděleno i podle krajů) a případně i o volných místech. 



30 
 

4.2.2 Klíčové kompetence pedagogů základních škol  d le NSP  

V této práci budu klíčové kompetence pedagogů chápat jako takové kompetence, bez 

kterých se pedagog při realizaci svého povolání neobejde. S těmito kompetencemi pak 

budu z důvodu následné potřebné kategorizace v empirickém šetření a možnému 

srovnání dat pracovat tak, jak s nimi pracuje NSP (třídění do čtyř skupin). U pedagogů 

základních škol se zaměřím na dvě skupiny na ně kladených kompetenčních požadavků, 

které budu v rámci empirického šetření sledovat – na odborné znalosti a měkké 

kompetence. Odborné znalosti podle NSP (MPSV, 2017b; 2017c) „označují teoretické 

vědomosti požadované pro výkon povolání“. Jejich zdrojem je Centrální databáze 

kompetencí (autonomní systém pro správu kompetencí, který kooperuje s NSP). Těchto 

odborných znalostí je celkem 9: obecná pedagogika, vzdělávání a výchova v základním 

školství, výuka všeobecně vzdělávacích disciplín, řešení výchovných problémů, řešení 

studijních problémů, výchova a vzdělávání zvlášť nadaných dětí, integrace postižených 

dětí mezi děti nepostižené, didaktika a didaktická technika, vzdělávání dětí s vývojovými 

poruchami učení. NSP pro každou tuto znalost stanovuje 8 možných úrovní, přičemž 

všechny tyto znalosti jsou u pedagogů základních škol požadovány na vysoké úrovni 7.  

Měkké kompetence definuje NSP takto: „jsou souborem požadavků potřebných pro 

kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních 

schopnostech člověka“ (MPSV, 2017b; 2017c), tyto kompetence se tedy dají uplatnit 

i v jiných oborech. V NSP je jich celkem 15, každá má 5 úrovní. Jsou to tyto: efektivní 

komunikace, kooperace (spolupráce), kreativita, flexibilita, uspokojování zákaznických 

potřeb, výkonnost, samostatnost, řešení problémů, plánování a organizování práce, 

celoživotní učení, aktivní přístup, zvládání zátěže, objevování a orientace v informacích, 

vedení lidí (leadership), ovlivňování ostatních. Zde je třeba poznamenat, že učitelé na 

prvním a druhém stupni ZŠ jsou v systému NSP zpracováni zvlášť a najdeme mezi nimi, 

co se požadovaných úrovní měkkých kompetencí týká, jeden rozdíl – u učitelů na druhém 

stupni ZŠ je kompetence celoživotní učení (aktivní prohlubování vlastní odbornosti, 

definice vzdělávacích potřeb okolí, podpora dalšího vzdělávání i u ostatních, zvládnutí 

knowledge managementu) požadována na pátém (nejvyšším) stupni (MPSV, 2017b), 

zatímco u pedagogů prvního stupně je na požadována na stupni čtvrtém (MPSV, 2017c). 

Jinak mezi těmito dvěma skupinami rozdíly v požadavcích nejsou. Nejnižší stupeň 3 je 

u obou skupin požadován pouze u kompetence kreativita. Nejvyšší stupeň 5 se v NSP 

vyžaduje u kompetencí:  

- efektivní komunikace (formulace myšlenek na výborné úrovni, schopnost 

aktivního naslouchání, výborná prezentace a projev, efektivní zpracování cizích 

názorů, konstruktivní využití konfliktních situací),  
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- samostatnost (schopnost plánování a koncentrace, převedení cíle na dílčí kroky 

potřebné k jeho dosažení, schopnost sebeřízení, zhodnocení vlastních sil a rizik, 

vyhledání potřebných zdrojů),  

- řešení problémů (vytváření standardů pro prevenci vzniku problémů, schopnost 

řešení samostatně i ve skupině, kreativní myšlení, vyhýbání se stereotypům 

apod.),  

- aktivní přístup (přirozená aktivita při práci, aktivní ovlivňování dění kolem sebe, 

vytváření příležitostí, hledání řešení, prevence vzniku problémů, ochota podstoupit 

osobní riziko apod.).  

Ostatní kompetence jsou vyžadovány na (taktéž vysokém) stupni 4. Je zřejmé, že nároky 

na pedagogy základních škol jsou v NSP vysoké a zaujímají širokou oblast, čímž je na ně 

vyvíjen značný tlak nejen v oblasti osobnostního rozvoje, ale také co se týká DVPP 

(nejen) institucionalizovanou formou.  
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5 Možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v Moravskoslezském kraji  

O institucích, které poskytují akreditované kurzy DVPP, se lze v rámci Moravskoslezského 

informovat z několika zdrojů. Jednou z možností jsou webové stránky Moravskoslezského 

kraje. Zde je uveden odkaz na vzdělávací centrum zřizované samotným krajem a také na 

kurzy DVPP nabízené ve školách, přičemž za dodaná data odpovídají jednotlivé školy 

(Moravskoslezský kraj, [2018]). Další informace o kurzech akreditovaných MŠMT 

a konajících se v Ostravě lze získat např. na webovém portálu obecně prospěšné 

společnosti EDUin (EDUin, [2018]), jejímž cílem je dle jejich webových stránek informovat 

veřejnost o novinkách v oblasti vzdělávání, a je zde sekce věnovaná dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků. V neposlední řadě je důležitým informačním kanálem 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na jehož webu (MŠMT, 2018b) je v sekci 

Vzdělávání pedagogů k dispozici databáze akcí, kterým byla udělena akreditace. 

V Moravskoslezském kraji zde bylo uvedeno 16 právnických osob a 6 fyzických osob, 

které poskytují další vzdělání pedagogům konkrétně v oblasti klíčových kompetencí, 

a mnoho dalších, zaměřujících se na další oblasti DVPP. Na webových stránkách EDUin 

(EDUin, [2018]) lze nalézt celkem 33 organizací věnujících se DVPP v kraji, nicméně je 

třeba upřesnit, že velká část těchto organizací má své sídlo nebo pobočky jinde 

a poskytuje vzdělávání celorepublikově. Na webovém portálu Národního institutu pro další 

vzdělávání (NIDV, 2006) jsou v rámci Moravskoslezského kraje uvedeny dvě organizace 

poskytující DVPP – NIDV Krajské pracoviště Ostrava a Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín (dále zkráceně 

KVIC) se svými 4 detašovanými pracovišti. 

Z Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje za rok 

2015/16 (Moravskoslezský kraj, 2017, s. 76) vyplývá, že v tomto školním roce nabízelo 

vzdělávací aktivity v tomto kraji cca 120 poskytovatelů, kteří zde mají sídlo. V rámci 

akreditovaných vzdělávacích akcí byly nejčastěji nabízeny kurzy týkající se informačních 

technologií a cizích jazyků. Jako největší poskytovatel je ve zprávě uvedena organizace 

KVIC, která „svou územní strukturou a nabídkou širokého spektra aktivit, školení a kurzů 

v závislosti na aktuální poptávce škol a školských zařízení zajišťuje velmi dobrou 

dostupnost DVPP v celém Moravskoslezském kraji“. (Moravskoslezský kraj, 2017, s. 50).  

Tato organizace poskytla téměř 36 % akreditovaných vzdělávacích programů ze všech 

nabízených v kraji. Jako další významní poskytovatelé DVPP jsou ve zprávě uvedeny 

organizace NIDV a vysoké školy, např. Ostravská univerzita poskytla 11,7 % ze všech 

vzdělávacích programů s akreditací (Moravskoslezský kraj, 2017, s. 76). 
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5.1 DVPP v Moravskoslezském kraji ve srovnání s ostatními kraji ČR 

Na webových stránkách organizace Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV, 2006), 

která je přímo řízena ministerstvem, nalezneme seznam institucí akreditovaných MŠMT, 

které v jednotlivých krajích poskytují další vzdělávání pedagogickým pracovníkům. 

Jedním z těchto poskytovatelů je i samotné NIDV, které provozuje v každém krajském 

městě svou pobočku. Při pohledu na kurzy pro pedagogy základních škol, nabízené NIDV 

v jednotlivých krajích – nabídka je zveřejněna přímo na webu NIDV (NIDV, 2006) – je 

zřejmé, že velká část kurzů je organizována celostátně, tedy tatáž témata kurzů jsou 

nabízena napříč celou republikou, kurzy jsou pouze vedeny různými lektory 

a provozovány v různých lokalitách. Jde např. o kurzy angličtiny, kurzy zabývající se 

inkluzí či kurzy týkající se didaktiky v odborných předmětech – převážně ve výuce cizích 

jazyků a matematice. Počet kurzů vhodných pro pedagogy ZŠ zde není nijak veliký (pro 

srovnání je použita první polovina roku 2018), pohybuje se mezi 11 a 31 kurzy v jednom 

kraji za půlrok. Nejvíce kurzů je pořádáno v kraji Královéhradeckém, tento počet je vysoce 

nadprůměrný (celostátní průměr je 18 kurzů) a je dán velkým počtem kurzů cizího jazyka. 

Naopak nejmenší počet kurzů je nabízen v kraji Ústeckém a Olomouckém. Důvody pro 

tyto rozdíly nejsou zřejmé. Počet pracovníků na pobočce v Hradci Králové a Olomouci je 

obdobný (8 a 9), v Ústí je dokonce k dispozici pracovníků 11 – počet pracovních sil tedy 

není směrodatný. Ze zprávy Školství v krajích podle ISCED-97 v roce 2010 (MŠMT, 

[2010]) vyplývá, že počet pracovníků ve školství se v rámci jednotlivých krajů sice liší 

(Královéhradecký kraj 9172, Olomoucký kraj 10 293, Ústecký kraj 12 943), ale vzhledem 

k nejvyššímu počtu pedagogických pracovníků v kraji Ústeckém zde zřejmá souvislost 

není. Dále nelze hledat souvislost ani mezi průměrným platem a možnou větší 

motivovaností některých pracovníků k dalšímu vzdělávání, neboť jak také uvádí zpráva 

ISCED-97, průměrný plat pedagogů v krajích se pohybuje přibližně na stejné výši. Nabízí 

se pouze varianta, že v Královéhradeckém kraji je vysoká poptávka pedagogů po 

vzdělávání se v cizích jazycích. 

V kraji Moravskoslezském uspořádal NIDV 17 kurzů, což je počet v podstatě průměrný. 

Ve zprávě ISCED-97 (MŠMT, [2010]) je uveden také počet škol v krajích – 

v Moravskoslezském kraji se v roce 2010 nacházelo 466 základních škol (včetně těch pro 

žáky se speciálními potřebami), což je druhý nejvyšší počet v celé republice. Ve školním 

roce 2015/16 bylo v Moravskoslezském kraji 475 základních škol (Moravskoslezský kraj, 

2017, s. 14) – z tohoto údaje vyplývá, že jde za šest let o malý nárůst. O osm ZŠ více měl 

v roce 2010 pouze Středočeský kraj. V Moravskoslezském kraji byl dokonce zjištěn 

nejvyšší počet pedagogických pracovníků ZŠ v rámci ČR – v roce 2010 to bylo 8015. Dalo 

by se tedy očekávat, že počet kurzů organizovaných NIDV v Moravskoslezském kraji 
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bude vyšší. To, že počet NIDV pořádaných kurzů nesouvisí s počtem škol ani s počtem 

pedagogických pracovníků v kraji, potvrzuje i fakt, že ve Středočeském kraji s nejvíce 

školami a druhým nejvyšším počtem pedagogů ZŠ bylo uspořádáno jen 16 vzdělávacích 

kurzů. Pozitivní na činnosti NIDV je nepochybně to, že je zde zřetelná snaha o jistou 

centralizaci DVPP a jeho jednotnou koncepci vycházející přímo z ministerstva, nicméně 

počet nabízených kurzů není dle mého soudu dostačující a je otázkou, zda odráží 

poptávku v jednotlivých krajích.  

Nabídka DVPP však nestojí pouze na kurzech organizovaných NIDV. V každém kraji 

funguje ještě minimálně jedno pracoviště akreditované Ministerstvem školství, na něž 

portál NIDV (NIDV, 2006) odkazuje. Přehled kurzů konaných na těchto pracovištích je 

možné nalézt na jejich webových stránkách. Existuje také mnoho dalších organizací, které 

v krajích poskytují DVPP, nicméně zmapování takto široké oblasti není cílem této práce. 

Zaměřím se tedy pouze na organizace, na něž odkazuje portál NIDV. Co se týká nabídky 

vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ za školní rok 2017/2018, lze říci, že se v jednotlivých 

krajích svým rozsahem značně liší. Vzhledem k rozmanité nabídce vzdělávacích akcí 

jsem je roztřídila do několika kategorií, přičemž je třeba poznamenat, že mnohdy má téma 

kurzu přesah do několika oblastí zároveň. Kategorie vzdělávacích akcí vycházely 

z kompetenčního modelu NSP a byly stanoveny takto:  

1) Kurzy rozvíjející dovednosti obecné – např. oblast ICT, práva, ekonomie, 

zdravovědy nebo oblast cizích jazyků, která byla pro své výrazné zastoupení 

vyčleněna zvlášť.  

2) Kurzy rozvíjející schopnosti a dovednosti odborné, kde byly vyčleněny: oblast 

didaktiky odborných předmětů, oblast inkluze a dále oblast „problematických“, ale 

i obzvláště nadaných žáků, kteří potřebují speciální přístup.  

3) Kurzy rozvíjející tzv. měkké kompetence, kam lze zařadit vzdělávací akce 

rozvíjející komunikaci, kooperaci, spolupráci v týmu, schopnost vedení lidí nebo 

mentoring.  

4) Kurzy rozvíjející praktické dovednosti, kam patří např. problematika třídnictví, 

zvládání třídního kolektivu, pedagogova psychohygiena, komunikace s rodiči 

apod. 

Lze konstatovat, že pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou být s výběrem kurzů 

opravdu spokojeni, neboť Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum, Nový Jičín (KVIC), nabízí ze všech podobných 

krajských zařízení největší počet kurzů – celkem 383 za školní rok. Podobný počet kurzů 

měli pedagogové možnost absolvovat pouze v jednom kraji, a to Libereckém (333). Je 
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ovšem potřeba podotknout, že systém vypisování kurzů zde funguje odlišně než v jiných 

organizacích – nejsou vypsány konkrétní termíny kurzů, ale na webových stránkách 

(Zařízení pro DVPP, 2018) je zveřejněn seznam všech kurzů, které jsou potenciálně 

k dispozici. Až poté, co se na kurz zaregistruje dostatečný počet účastníků, stanoví 

organizace nejbližší možný termín konání kurzu. Počet zrealizovaných akcí pak je tedy 

pravděpodobně mnohem nižší. Navíc tento systém zbavuje pedagogy možnosti zvolit si 

kurz nejen podle zájmové oblasti, ale také podle svých časových možností, což není 

nezanedbatelný faktor. 

Velký počet nabízených vzdělávacích akcí je také ve východních Čechách, a to jak v kraji 

Královéhradeckém v rámci organizace Školské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (Školské zařízení, 2018), kde jich 

proběhlo 137, tak v kraji Pardubickém v Centru celoživotního vzdělávání – zařízení pro 

DVPP Pardubického kraje (CVV, 2011), kde bylo v rámci 2 pracovišť uspořádáno 135 

kurzů. Ve srovnání s ostatními kraji je zde v nabídce velké množství kurzů pro didaktiku 

výtvarné a hudební výchovy. Častým tématem akcí je také syndrom vyhoření pedagogů, 

přičemž v ostatních krajích včetně Moravskoslezského (u KVIC pouze 1 kurz) je toto téma 

spíše okrajové.  

Královéhradecká organizace má celkem 5 pracovišť, což nabízí pedagogům lepší pokrytí 

celého kraje, a je tedy možné, že vysoký počet kurzů je dán i vysokou poptávkou 

pedagogů, která souvisí i s dobrou dostupností DVPP. Zajímavé je, že stejně jako u NIDV 

v tomto kraji i v této organizaci významně převažují vzdělávací akce zaměřené na cizí 

jazyky (51 ze 137). Převážně jazykové kurzy (33 ze 67) poskytuje také vzdělávací 

instituce ve středních Čechách – Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, v Nymburce (VISK). V Moravskoslezském 

kraji je situace zcela opačná – u KVIC je podíl jazykových kurzů nejmenší ze všech – 

pouhých 15 kurzů z 383.  

Mezi kurzy pořádanými organizací KVIC převažují akce zaměřené na didaktiku různých 

odborných předmětů (celkem 179), což je častým jevem i ve většině ostatních krajů. 

Druhou významnou oblastí pak je ta praktická (67 kurzů), které se ovšem v dalších krajích 

zdaleka tolik pozornosti nevěnuje. Jedinou organizací, kde praktické kurzy převažují (28 

z 80), je teplická Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků (Pedagogicko-psychologická poradna, 2014). 

Toto téma se však dá vzhledem k hlavnímu zaměření této instituce očekávat, jde 

primárně, jak už název napovídá, o pedagogicko-psychologickou poradnu. 
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Překvapivý je značný rozdíl mezi dvěma sousedícími moravskými regiony – 

Moravskoslezským a Zlínským. V tomto kraji webová stránka NIDV (NIDV, 2006) 

nasměruje zájemce o DVPP na Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu a Zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve Zlíně. Tato organizace se však 

zaměřuje pouze na praktické kurzy z oblasti rizikového chování žáků ve třídě (ve šk. roce 

2017/18 pouze sedm akcí) a dále pomáhá pedagogům s rozvojem jejich pedagogicko-

psychologických kompetencí (Krajská pedagogicko-psychologická poradna, 2014).  

Jestliže Moravskoslezský kraj nabízí největší počet kurzů DVPP v rámci celé republiky, 

pak nejmenší nabídku má kraj Karlovarský. Organizace Gymnázium Sokolov a Krajské 

vzdělávací centrum v Sokolově uspořádalo 9 vzdělávacích akcí. Je však nutno 

podotknout, že dle dat za zprávy ISCED-97 (2010) je Karlovarský kraj nejmenší jak do 

počtu pedagogických pracovníků ZŠ (1946 učitelů), tak do počtu základních škol (112) 

i do počtu žáků základních škol – 24 711 (pro srovnání Moravskoslezský kraj měl 8015 

pedagogů ZŠ, 451 základních škol a 102 124 žáků ZŠ). V Karlovarském kraji se tedy dá 

očekávat nejmenší poptávka pedagogů po DVPP.  

Moravskoslezský kraj vzhledem k vysokému počtu pedagogických pracovníků, žáků i škol 

nabízí velmi dobrou nabídku kurzů DVPP, její velikost je adekvátní velikosti kraje. Tato 

úměra však neplatí ve všech krajích – příkladem je kraj Královéhradecký či Pardubický. 

Hlavní oblastí vzdělávacích kurzů je v Moravskoslezském kraji didaktika odborných 

předmětů, což vzhledem k tomu, že tento jev koresponduje i s jinými kraji, naznačuje 

trend, že po těchto kurzech je největší poptávka. Překvapivá je omezená nabídka 

jazykových kurzů, příčinou nízkého počtu jazykových kurzů pořádaných organizacemi 

KVIC a NIDV by mohl být fakt, že na tento typ kurzů se specializuje velké množství 

menších vzdělávacích organizací, neboť vzhledem k tom, že v rámci kraje jde 

o vzdělávací aktivity, které patří vedle oblasti ICT k těm nejžádanějším, musí být nabídka 

jazykových kurzů pokryta někým jiným. Celorepublikově nadprůměrné možnosti nabízejí 

v Moravskoslezském kraji oblasti praktického vzdělávání a měkkých kompetencí – 

k dispozici bylo v roce 2017/18 celkem 42 kurzů zabývajících se komunikací, 

mentoringem či kooperací, což oproti jiným krajům znamená vysoký podíl v celkovém 

počtu vzdělávacích akcí. 

Vedle KVIC, tedy největší vzdělávací organizace v kraji poskytující DVPP, působí v kraji 

i další organizace poskytující DVPP. Jednou z těch snadno dohledatelných na internetu je 

např. společnost Zřetel s.r.o. (2017) působící celostátně. Ta vedle kurzů DVPP nabízí 

i vzdělávací akce pro veřejnost nebo pro firmy. Pro pedagogy základních škol tato 

organizace nabízí na další školní rok 2018/19 v Moravskoslezském kraji 10 kurzů, kurzy 
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se přitom tematicky neodlišují od těch, které jsou pořádány v ostatních krajích. Mírně 

převažují kurzy odborně orientované na didaktiku. Velké množství kurzů pro pedagogy 

nabízí v Moravskoslezském kraji také ostravská Společnost pro kvalitu školy, z. s. (SPKŠ, 

2018), která momentálně nabízí 45 akreditovaných kurzů v různých oblastech zájmu – 

měkké kompetence, praktické dovednosti a v malé míře didaktika. V oblasti výuky cizích 

jazyků působí opavská organizace Open Agency, která má v nabídce kurzy rozvíjející 

používání cizích jazyků v rámci odborných předmětů vyučovaných na školách. Společnost 

iŠkolství.cz s pobočkou v Ostravě nabízí školám „školení pro výuku a práci s iPady 

a programovatelnými roboty Sphero“ (iŠkolství, [2018]). Tento vzdělávací program je 

poněkud specifický, vedle školení je součástí také dodávka technického vybavení 

potřebného k realizaci projektu. Téma hudební výchova je hlavní náplní kurzů společnosti 

Muzikohraní (2012) sídlící v Ostravě, která v následujícím školním roce nabízí v této 

oblasti dva akreditované kurzy pro pedagogy. Další kurzy pak v kraji nabízejí školy, jejichž 

seznam je k dispozici na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci věnované 

DVPP. Učitelům ZŠ se v kraji věnuje 5 škol a nabízejí jim výhradně odborné vzdělávací 

akce.  

Výběr vzdělávacích kurzů v Moravskoslezském kraji jistě není malý, nicméně 

komplexnější a rozsáhlejší nabídku zde poskytují pouze Společnost pro kvalitu školy 

a KVIC. Ostatní organizace jsou spíše úzce zaměřené na určitou oblast a kurzů není 

velké množství. Lze tedy říci, že organizace KVIC nabízí v rámci kraje nabídku 

nejobsáhlejší a nejrůznorodější. Vzhledem k tomu, že jazykové kurzy však jsou na okraji 

zájmu této organizace, je dobře, že nabídku v kraji doplňují jazykové agentury, zejména 

opavská Open Agency. Pro potřeby následujícího empirického šetření se tedy zaměřím 

na data získaná z organizace KVIC, jež mohou vzhledem k rozsahu působení této 

instituce nabídnout nejadekvátnější obraz o vzdělávacích akcích probíhajících 

v Moravskoslezském kraji.  

5.2 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a informační centrum, Nový Jičín 

KVIC je organizací, která vznikla rozhodnutím Moravskoslezského kraje v roce 2004, a to 

sloučením 6 okresních organizací. Před tímto sloučením fungovala v jednotlivých 

okresech školská střediska služeb (např. Středisko služeb a informatiky Nový Jičín, 

Středisko služeb školám Ostrava apod.). Jana Kohnová (2004, s. 117) ve své monografii 

vyzdvihla novojičínské okresní pracoviště pro jeho výraznou aktivitu a vysokou kvalitu 

v době svého působení. Do roku 2000 tato okresní střediska fungovala pod školskými 

úřady, potom byla postupně převedena pod Moravskoslezský kraj. Tyto organizace se 
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v rámci okresů věnovaly zajištění dalšího vzdělávání pedagogů, dodávky učebnic, 

učebních pomůcek do škol a dalších služeb. 

KVIC je organizací akreditovanou MŠMT, je jednou z klíčových a největších institucí 

zajišťující další vzdělávání pro pedagogy v celé republice a mezi její hlavní cíle dle jejích 

webových stránek patří (KVIC, [b.r.]):  

− „zajištění dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, 

− poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení, 

− zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání, 

− zajištění koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových 

programů a dalších aktivit.“ 

Ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016 (Krajské 

zařízení, 2017a, s. 5) je zmíněn ještě jeden další cíl, a to zajištění vzdělávání pracovníků 

Moravskoslezského kraje a organizací, které pod tento kraj spadají nebo jsou jím zřízeny. 

Organizace uplatňuje ve své praxi několik zásad. Realizuje vzdělávací aktivity „v souladu 

s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 

i Moravskoslezského kraje“ (Krajské zařízení, 2017a, s. 7). Dále je při tvorbě nabídky 

inspirována požadavky škol a jejich zaměstnanců, zakládá si na profesionální úrovni 

kurzů a jejich vysoké kvalitě, zajišťuje v pravidelných intervalech zpětnou vazbu od 

účastníků kurzů a snaží se o časovou, finanční i územní dostupnost svých vzdělávacích 

aktivit pro všechny zájemce.  

Vzdělávací akce pořádané KVIC se podle druhu DVPP dělí na tyto: studium ke splnění 

kvalifikačních požadavků (např. studium pro ředitele škol), studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů – studium k výkonu specializačních činností (sem patří např. 

prevence sociálně patologických jevů nebo činnost speciálního pedagoga v oblasti 

školské logopedie) a studium k prohlubování odborné kvalifikace (programy zaměřené na 

aktuální teoretické a praktické otázky vzdělání a výchovy), které se primárně týká této 

práce.  

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků poskytuje KVIC vzdělávací kurzy 

v těchto okruzích: 

− rovnost příležitostí ke vzdělávání (vzdělávání žáků se speciálními potřebami, těch, 

kteří pocházejí z odlišného kulturního prostředí nebo z odlišných životních 

podmínek aj.), 
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− udržitelný rozvoj (výchova ke zdravotnímu životnímu stylu, enviromentální výchova 

a další), 

− klíčové kompetence učitele (aplikace klíčových kompetencí ve výchově, 

osobnostní a sociální výchova, týmová spolupráce učitelů aj.), 

− technická komunikace (digitální gramotnost pedagogů, informační technologie ve 

výuce), 

− efektivní řízení škol (legislativa, management školy, strategie, evaluace školy aj.), 

− jazyková komunikace (jazykové vzdělávání, metodika jazyků), 

− zkvalitnění a modernizace vyučování (aktivní výuka a její formy, školní vzdělávací 

programy – tvorba a zavádění, rozvoj gramotností žáků a další), 

− oborové činnosti (aplikace nových poznatků v jednotlivých předmětech, praktické 

činnosti aj.). 

5.2.1 Financování DVPP 

Realizace akreditovaných vzdělávacích programů je částečně hrazena z dotací MŠMT 

(ministerstvo poskytuje finanční prostředky jednotlivým školám a ty pak hradí kurzy 

organizaci KVIC) a část je hrazena z fondů Evropské unie, konkrétně jde o Evropský 

sociální fond (ESF). Jeho prostřednictvím EU realizuje Evropskou strategii zaměstnanosti 

a podporuje snižování nezaměstnanosti a rozvoj trhu práce i lidských zdrojů. Některé 

kurzy si pak účastníci platí sami – například kurz pro asistenty pedagoga, v tomto případě 

se totiž většinou jedná o zaměstnance mimo školství, kteří po absolvování kurzu mohou 

najít práci ve škole. 

Od roku 2009 bylo dle Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 

2016 realizováno 21 projektů financovaných EU s finančním objemem cca 133 milionů Kč 

(Krajské zařízení, 2017a, s. 5), což mělo pozitivní dopad na pedagogy i školy, neboť 

takovéto kurzy zaručují bezplatnou účast zájemců. V roce 2015 bylo 43 % aktivit hrazeno 

z projektů (Krajské zařízení, 2016b, s. 8), rok 2016 však byl problematický (Krajské 

zařízení, 2017a, s. 4), neboť nastal výpadek finančních zdrojů z projektů, a to dokonce 

89procentní – v roce 2015 byly postupně ukončeny všechny realizované projekty 

programového období 2007–2013 a zavádění projektů na další období bylo opožděno. 

Čísla hovoří jasně: za rok 2015 se konalo 449 projektových akcí, v roce 2016 bylo těchto 

akcí pouze 16. Tento výpadek musel být kompenzován nárůstem aktivit tzv. 

neprojektových – v roce 2015 jich bylo 586 a v roce 2016 rovných 662.  

Co se týká akreditací, celkem bylo ve školním roce 2015/2016 reakreditováno nebo nově 

zpracováno a následně akreditační komisí i schváleno 310 programů (Krajské zařízení, 
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2016a, s. 8), celkem pak mělo v tomto školním roce KVIC platných 1379 akreditovaných 

programů.  

5.2.2 Výběr kurzů dalšího vzdělávání  v KVIC 

O tom, které kurzy se budou realizovat, rozhoduje několik faktorů. Vzdělávací úkoly 

mohou být zadány Moravskoslezským krajem jakožto zřizovatelem (např. pro něj může 

být prioritou vzdělávání ředitelů škol), dále se KVIC při výběru řídí poptávkou škol (buď 

existují individuální požadavky na vzdělání v určité oblasti, nebo jsou školám poskytnuty 

dotace z MŠMT na rozvíjení konkrétních oblastí – např. počítačové gramotnosti). Při 

projektovém vzdělávání financovaném EU je třeba se řídit konkrétním projektem – zde 

jsou v návaznosti na jeho zaměření přesně určeny typy a obsahy připravovaných kurzů. 

Ovlivnit další vzdělávání mohou i sami účastníci kurzů – v evaluačním dotazníku totiž 

píšou své požadavky na nový kurz. V neposlední řadě pak jsou kurzy vybírány podle 

zkušeností z minulých let – kurzy, kde byl velký převis poptávky a všichni zájemci o kurz 

nemohli být z kapacitních důvodů uspokojeni, jsou pořádány znovu. 

5.2.3 Kurzy poskytované KVIC 

Pokud jde o účastníky kurzů a jejich složení (Krajské zařízení, 2016a, s. 9), ve školním 

roce 2015/16 jednoznačně převažovali pedagogové základních škol (63,3% podíl všech 

účastníků), 18,8 % pedagogů bylo ze škol mateřských, 10,8 % přišlo ze škol středních 

a 7,1% podíl tvořili pedagogové ostatních škol. Ve srovnání s daty prezentovanými ve 

zprávě Školství v krajích podle ISCED-97 (MŠMT, [2010]) je zde značný nesoulad. Podle 

této zprávy bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2010 co se týká složení pedagogů 41 % 

těch, kteří pracují na ZŠ, 27 % pedagogů SŠ, 16 % pedagogů MŠ a 16 % učilo na 

ostatních školách. Předpokládejme, že tyto počty se nijak významně do roku 2016 

nezměnily. Na kurzech pořádaných KVIC je tedy podle tohoto srovnání především málo 

účastníků z řad středoškolských pedagogů a nadprůměrný počet pedagogů učících na 

základních školách. Důvod tohoto rozporu není zřejmý, informace o tom, jaký počet kurzů 

byl určen pro jednotlivé školy, nejsou známy, navíc mnohdy se témata kurzů prolínají 

napříč zaměřeními (jsou vhodné jak pro pedagogy základních, tak středních škol). Lze 

tedy jen odhadovat, že pedagogové na ZŠ jsou aktivnější a více nakloněni dalšímu 

vzdělávání. Možné je i to, že na základních školách jsou vzhledem k nižšímu věku dětí 

a jejich postupnému rozvoji socializace kladeny na pedagogy vyšší nároky v oblastech 

zvládání třídního kolektivu nebo identifikace vzdělávacích potřeb žáků. Obzvláště na 

prvním stupni ZŠ, kde působí pedagogové se všeobecným zaměřením, je potřebná větší 

komplexnost znalostí a dovedností pro práci s dětmi, navíc tito pedagogové nejsou 

specializováni na jeden předmět a vyučují téměř všechny. Je tedy možné, že i jejich 

potřeba dalšího vzdělávání je tak vyšší než u pedagogů středních škol.  
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V průměru se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnily necelé dvě třetiny 

pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje, přičemž průměrně jeden účastník 

absolvoval 8,5 hodiny kurzů (Krajské zařízení, 2016a, s. 12), což jsou nepochybně slušná 

čísla (zejména počet hodin na jednoho účastníka), na druhou stranu do ideálního stavu, 

kdy se dále vzdělávají všichni pedagogové, má tento stav ještě daleko a bylo by vhodné 

zjistit, co od DVPP odrazuje zbylou třetinu pedagogických pracovníků.  

Z tabulky ve výroční zprávě za školní rok 2015/2016 (Krajské zařízení, 2016a, s. 9) jasně 

vyplývá, že krizový rok 2016 se výrazně podepsal na počtu aktivit organizovaných KVIC – 

ten se totiž výrazně snížil: za školní rok 2014/15 se jich celkem konalo 1137, zatímco 

v následujícím školním roce jich proběhlo pouhých 688, což je pokles dokonce o necelých 

40 %. Takto dramatický pokles pořádaných vzdělávacích akcí musí mít na DVPP 

v Moravskoslezském kraji vzhledem k zásadní vzdělávací roli KVIC velký negativní 

dopad. Vzhledem k významné roli tohoto vzdělávacího centra v Moravskoslezském kraji 

utrpěla oblast DVPP v celém kraji v roce 2016 značnou škodu a je možné, že poptávka 

pedagogů nemohla být uspokojena. 

V rámci jednotlivých okruhů vzdělávacích kurzů byl podle počtu tzv. učitelohodin (tj. 

celkový počet hodin absolvovaných všemi účastníky vzdělávání) největší zájem o okruh 

zkvalitňování a modernizace výuky (19,2% podíl). To by odpovídalo trendu, že 

pedagogové stále pociťují poptávku po kurzech, které je učí pracovat s moderními 

technologiemi a zavádět nové metody, navíc ČŠI sledování rozvoje informační 

gramotnosti považuje za jeden ze svých základních úkolů a pedagogové bez 

dostatečných znalostí nemohou tuto gramotnost efektivně rozvíjet. Druhou nejčastěji 

požadovanou oblastí vzdělávání byla rovnost příležitostí ke vzdělávání (16,1 %). Zájem 

o ni potvrzuje fakt, že téma integrace a inkluze je jedno z těch, na které mají dnešní 

pedagogové potřebu se soustředit, neboť právě rozvíjení kompetencí pro inkluzi je 

i jedním z hlavních úkolů stanovených v Dlouhodobém záměru 2015–2020.  Třetím 

nejčastějším tématem kurzů byly klíčové kompetence učitele (15,5 %) – v mém pojetí 

toto označení odpovídá spíše měkkým kompetencím. Ty jsou dle NSP u pedagogů ZŠ 

požadovány na velmi vysoké úrovni, poptávka pedagogů po jejich rozvíjení je tedy 

očekávaná.  

Pro potřeby této práce se nebudu držet rozdělení kurzů dle okruhů, jak s nimi pracují 

v KVIC, neboť kompetence pedagogů, jak jsou stanoveny v Národní soustavě povolání, 

zahrnují i oblasti, které KVIC zařadila mimo okruh klíčové kompetence učitele – jde 

o rovnost příležitostí ke vzdělání, zkvalitnění a modernizace vyučování a oborové činnosti. 

Částečně by bylo možno zahrnout i technickou a jazykovou komunikaci, nicméně tyto typy 
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kurzů svým obsahem výrazně zasahují do oblasti obecných dovedností, a proto nebudou 

do mé statistiky zahrnuty. S ohledem na toto je zřejmé, že rozvoj kompetencí, jak jsou 

uvedeny v NSP, je pro pedagogy významnou oblastí vzdělávání, neboť kurzy rozvíjející 

právě kompetence byly na prvních třech pozicích na žebříčku zájmu. 

Z interních materiálů dodaných touto organizací vyplývá, že z celkových 674 konaných 

kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2015/16 se 424 kurzů týkalo 

oblasti kompetencí pedagoga, jak je chápe Národní soustava povolání, a to je slušných 

61 %. 139 (což je 25 % ze všech naplánovaných) kurzů z této oblasti bylo zrušeno – to se 

v naprosté většině případů děje tehdy, pokud se na kurz nepřihlásí dostatečný počet 

zájemců. Celkově byl vzhledem k vysokému poměru zrušených kurzů nejmenší zájem 

o kurzy zaměřené na jazykovou komunikaci, kde jich bylo zrušeno celých 45 %, nejmenší 

podíl zrušených akcí (jen 11 %) pak měly kurzy zaměřené na oblast efektivního řízení 

škol. Zrušené kurzy v oblasti jazykové komunikace se týkaly v naprosté většině 

anglického jazyka, buď se tedy znalost angličtiny a její didaktiky mezi pedagogy zlepšila, 

nebo je na vině jiný, bohužel neznámý, důvod (špatný čas, lektor), proč o tyto kurzy nebyl 

zájem. 

Aktuálně se klade důraz na to, že kurzy pro pedagogy mají být nejen ideálně konané 

v samotné škole a pracovat s konkrétními případy, s nimiž se pedagogové setkávají, ale 

měly by také být dlouhodobé, neboť právě to by mělo přinášet největší efektivitu. Do kurzů 

konaných KVIC se tento trend vůbec neodráží, neboť naprostá většina kurzů (91 %) je 

koncipovaná jako 1hodinové kurzy. 5 % konaných kurzů bylo dvouhodinových a kurzů, 

které trvaly 3, 4 nebo 8 hodin, bylo jen zlomek. Nad 10 vyučovacích hodin měly pouze 

kurzy s názvem Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a § 3 Vyhlášky č. 317/2005 

Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků a jeden kurz s názvem Logopedická prevence, 

procentuálně však šlo o pouhá 2 procenta z kurzů zabývajících se rozvojem kompetencí 

pedagogů. V této oblasti tedy spatřuji velké mezery. 

Pokud jde o tematiku vzdělávacích kurzů, celkově kurzy pořádané organizací KVIC spíše 

odrážejí aktuální trendy (moderní výuka, inkluze, rozvoj měkkých kompetencí) 

a absolvování těchto kurzů by pedagogům mělo napomáhat k rozvoji jejich klíčových 

kompetencí. Bohužel nedostatkem je velká převaha krátkodobých (nejčastěji 

1hodinových) kurzů, což je v rozporu s nejnovějšími zjištěními, že největší efektivitu 

přinášejí kurzy dlouhodobé, navíc konající se přímo na školách. Zde se nabízí možnost 

vytvořit pro školy tzv. kurzy na klíč, což prozatím KVIC nerealizuje. Slabým místem KVIC 
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jsou podle podílu zrušených kurzů vzdělávací aktivity v oblasti cizích jazyků, zde je nutné 

zamyslet se nad důvodem, proč je o tyto kurzy nízký zájem. Dalším cílem této vzdělávací 

organizace by pak mohlo být zatraktivnění nabídky pro pedagogy středních škol, neboť 

poměr účastníků z jejich řad je mnohem nižší, než jaký je poměr středoškolských 

pedagogů vůči ostatním v kraji. Otázkou zůstává, které vzdělávací potřeby považují 

pedagogové na SŠ za nenaplněné. Potěšující je naopak zájem pedagogů základních 

škol, jejichž podíl je nadprůměrný a naznačuje pozitivní fakt, že tito pedagogové jeví 

o další vzdělávání značný zájem a KVIC se daří jejich vzdělávací potřeby uspokojovat. 
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6 Empirické šetření: Jak nabídka kurzů dalšího vzdělávání 

v Moravskoslezském kraji pokrývá vzdělávací potřeby 

pedagogů 

Východiskem empirického šetření je několik skutečností. Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků je celospolečensky žádoucí, pedagogové jsou ze zákona povinni se dále 

vzdělávat a mají na toto vzdělávání ve školním roce vyčleněno 12 pracovních dní. DVPP 

by navíc mělo pedagogům usnadňovat jejich povolání a pomáhat jim vyrovnávat se 

s nároky doby. Kurzy dalšího vzdělávání jsou v každém kraji nabízeny na několika 

místech, v případě Moravskoslezského kraje jsou vzdělávací organizace rozprostřeny 

rovnoměrně po regionu, škála možností je široká a kurzy jsou dostupné. Dá se tedy 

předpokládat, že pedagogové by o kurzy, potažmo obecně o další vzdělávání, měli mít 

zájem a měli by být motivováni k jejich absolvování. Vzhledem k současnému důrazu na 

klíčové kompetence (nejen žáků, ale i pedagogů a obecně všech občanů) a snahu uvést 

je do praxe, vyplývající z projektu Národní soustava povolání, je žádoucí, aby probíhající 

kurzy reflektovaly rozvíjení právě těchto kompetencí, neboť zakládat nabídku kurzů pouze 

na poptávce pedagogů by bylo krátkozraké. Ne vždy jsou totiž pedagogové schopni 

rozpoznat, který kurz by pro ně měl opravdový přínos. Důraz by měl být kladen na 

systémovost, tedy aby náplň kurzů odrážela nejen potřeby jednotlivců, ale celého 

vzdělávacího systému, a mohla tak účinně zvyšovat vzdělanost pedagogů v oblastech, ve 

kterých je to skutečně potřeba. 

6.1 Výzkumy zabývající se DVPP v ČR 

Aby mohly být stanovovány a naplňovány cíle strategických dokumentů, je potřeba mít 

o aktuálním dění na poli dalšího profesního vzdělávání pedagogů přehled. Ten lze získat 

díky průzkumům a šetřením jak mezi pedagogy, tak mezi poskytovateli dalšího 

vzdělávání. DVPP bohužel není v naší republice systematicky a řízeně zkoumáno, chybí 

zde komplexní výstupy, jak jsou kurzy dalšího vzdělávání poskytované pedagogům 

efektivní, jaký mají reálný dopad na výuku ve školách i jaké další kurzy by byly potřeba. 

V České republice samozřejmě různé průzkumy probíhají, nicméně nemají žádnou 

jednotnou koncepci, informace pak lze sbírat z různých zdrojů.  

Výzkumu věnujícímu se vzdělávacím potřebám pedagogů se zabýval kolektiv autorů 

tvořený Karlem Starým, Dominikem Dvořákem, Davidem Gregerem a Karolínou 

Duschinskou. Cílem jejich výzkumu provedeného v letech 2007–2008 a 2010 bylo 

„popsat, jak profesní rozvoj vnímají sami aktéři vzdělávacího procesu“ (Starý, Dvořák, 

Greger a Duschinská, 2012, s. 77). Výzkum byl proveden jako kvalitativní, jak formou 
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pozorování (v počtu 196) na pěti základních školách rozmístěných po celé České 

republice, tak formou individuálních rozhovorů (v počtu 61) s pedagogickými pracovníky. 

V roce 2010 byly realizovány další rozhovory s učiteli i řediteli, tentokráte v ohniskových 

skupinách. Další ohniskovou skupinu tvořili pedagogové ve funkcích tzv. středního 

managementu škol.  

V ohniskové skupině ředitelů (Starý, Dvořák, Greger a Duschinská, 2012, s. 89) zmiňovali 

ředitelé tři skupiny pedagogů, kteří dle jejich názoru obzvlášť potřebují podporu dalšího 

vzdělávání. První z nich jsou mladí začínající pedagogové, kteří ještě nejsou jistí a teprve 

se zapojují do praktického fungování školy – pro ty byl jako nejvhodnější forma DVPP 

volen institut uvádějícího učitele. Jako další skupina byli uvedeni nesamostatní učitelé 

s málo výrazným projevem a malou iniciativou – těm byly doporučovány především kurzy 

dalšího vzdělávání. Třetí skupinou byli ambiciózní a až příliš sebevědomí pedagogové 

(často byli uváděni učitelé cizích jazyků) – zde forma DVPP nebyla specifikována. 

Ředitelé dále uvedli, že nabídka akcí DVPP je velmi široká a současně také nepřehledná. 

V důsledku toho, že je velké množství kurzů součástí projektů ESF a jsou tedy zdarma, 

dochází k převisu nabídky kurzů dalšího vzdělávání pedagogů. Zájem pedagogů 

o vzdělávací akce je značný. Pokud nejsou zdarma, jsou někteří pedagogové ochotni se 

finančně podílet na úhradě. Ředitelé uváděli, že nemají dostatek finančních prostředků na 

další vzdělávání pedagogů a musí tedy brát velký zřetel na to, kolik daná vzdělávací akce 

stojí.  

Při výběru DVPP berou ředitelé v potaz jak potřeby jednotlivých učitelů, tak přínos pro 

celou školu (zda je pedagog schopen předat získané znalosti a dovednosti i ostatním). Co 

se týká obsahu vzdělávacích akcí, chyběly dle ředitelů mimo jiné kurzy zaměřené na ICT, 

na cizí jazyky (aby bylo možno dostat se i k zahraničním informačním zdrojům na poli 

pedagogiky) a na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. (Starý, Dvořák, 

Greger a Duschinská, 2012, s. 92)  

Při zjišťování, v jaké oblasti mají potřebu se dále vzdělávat sami pedagogové, jim byly 

nabídnuty tyto tři oblasti vzdělávání: oborová, oborově didaktická a pedagogicko-

psychologická (Starý, Dvořák, Greger a Duschinská, 2012, s. 97). Získaná data však 

nebyla kvantifikována, snahou bylo přimět pedagogy k zamyšlení a diskuzi. Nejmenší 

podíl pedagogové uváděli u oblasti pedagogicko-psychologické, v oblasti didaktiky 

i oborové se objevovaly názory, že je třeba tyto dovednosti rozvíjet, i názory, že již není 

čemu se zde dále učit. Pedagogové jako hlavní problém vnímali „podceňování významu 

dalšího vzdělávání ze strany řízení celého vzdělávacího systému“. (Starý, Dvořák, Greger 

a Duschinská, 2012, s. 102) 
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Starý, Dvořák, Greger a Duschinská (2012, s. 109) uvádějí mj. tato hlavní výzkumná 

zjištění: 

- Učitelé uvádějí velký zájem o další vzdělávání, je pro ně součástí profesního 

i osobního rozvoje, jsou ochotni do něj investovat čas a případně i finance. 

- Nabídka programů DVPP je dle pedagogických pracovníků široká, přesto jsou 

oblasti, ve kterých je pokrytí nedostatečné. Navíc jde ve většině případů 

o krátkodobé akce, které nejsou systémově propojeny.  

- Nabídka DVPP by měla být pokryta jak zdroji externími (poradenské služby, 

kurzy), tak interními. 

- Profesnímu rozvoji pedagogů brání některé strukturální nedostatky: např. chybějící 

kariérní systém i koncepce a funkční systém DVPP, nedostatek finančních 

prostředků na další vzdělávání a absence okresních a krajských metodických 

sdružení.  

Některým psychologickým a sociálním aspektům dalšího vzdělávání pedagogů se v rámci 

svého výzkumného projektu Psychologické aspekty dalšího vzdělávání učitelů 

věnovaly i autorky Bohumíra Lazarová a Alice Prokopová (2004, s. 262). Zaměřily se 

na to, jak vlastně učitelé pojem další vzdělávání chápou, podle čeho u nich probíhá výběr 

akce a jak své vzdělávací potřeby formulují. Šetření proběhlo v roce 2003 formou 

dotazníku, zúčastnilo se 109 respondentů – pedagogů 2. stupně základních škol. Mimo 

jiné bylo zjišťováno uplatňování nabytých poznatků v praxi či zábrany a rizika dalšího 

vzdělávání. Největší počet pedagogů uvedl, že na vzdělávacích akcích mimo školu stráví 

maximálně 10 dní v roce, na akcích zorganizovaných školou pak stráví nejvíce 5 dní za 

rok. Poté následovala druhá fáze výzkumu, která byla provedena formou rozhovorů se 

skupinami učitelů. Ty probíhaly s 31 učiteli ve třech základních školách na Moravě a bylo 

zjišťováno, jak pedagogové pojmu další vzdělávání rozumějí. Ve třetí fázi bylo na další 

vzdělávání pedagogů nahlíženo z perspektivy lektorů DVPP a z rozhovorů s nimi 

vyplynulo, jak se pedagogové na vzdělávacích akcích chovají a jaká mají očekávání.   

Z dotazníkové šetření vyplynulo (Lazarová a Prokopová, 2004, s. 265), že co se týká 

forem dalšího vzdělávání, pedagogové upřednostňují kurzy a semináře poskytované 

vnějšími subjekty, přičemž nepatrně častěji ke vzdělávání mimo školu inklinovali 

pedagogové s delší praxí, a dále považují za přínosné diskuze s dalšími učiteli či studium 

literatury. Ukázalo se, že pedagogové jsou se šíří a pestrostí nabídky vzdělávacích akcí 

převážně spokojeni a orientace v ní je pro ně snadná. 
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Podle Lazarové a Soukupové (2004, s. 266) by volba způsobu dalšího vzdělávání měla 

reflektovat vzdělávací potřeby pedagogů i škol a výsledkem by měl být „individuální 

koncept profesionálního rozvoje každého z nich“. Autorky však upozorňují na to, že 

vzdělávací aktivity jsou dle výsledků šetření voleny náhodně. Volba vzdělávací akce je 

nejčastěji řízena zájmem pedagoga o nabízené téma, tím, že je akce časově i místně 

dostupná, že není finančně náročná a kolegové na ni poskytli kladné reference (Lazarová 

a Soukupová, 2004, s. 267). Tito pedagogové nemají předem stanovený cíl a jasně 

formulovaný požadovaný přínos akce. Nejmenší skupinu tvořili pedagogové, kteří byli 

schopni pravidelně přehodnocovat své vzdělávací potřeby a cíle a byli schopni vybírat 

kurzy podle svého individuálního plánu dalšího rozvoje. Toto je však možné pouze 

s vhodnými podmínkami a podporou zaměstnavatele (Lazarová a Soukupová, 2004, 

s. 268).  

Pokud jde o konkrétní vzdělávací potřeby pedagogů – nejčastěji byla zastoupena přímá 

práce ve třídě, tzn. témata jako didaktika, metody práce se žákem, inovace výuky či práce 

s rodiči či kolegy. Témata školsko-politická byla naopak v pozadí zájmu, preferovali je 

spíše pedagogové ve vedoucích a funkcích a ti, kteří mají praxi delší než 20 let (Lazarová 

a Soukupová, 2004, s. 269). Témata týkající se učitelství a osobnosti učitele v širším 

rámci (např. kooperace se školou, vliv na společnost, nároky doby) považují pedagogové 

za málo podstatná.  

V roce 2009 se dalším vzděláváním pedagogů zabývala Analýza předpokladů 

a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich 

pedagogické práce, kterou pro ministerstvo školství zpracovala agentura Factum 

Invenio. První fází šetření byl kvalitativní výzkum, v rámci něhož probíhaly skupinové 

diskuze i hloubkové rozhovory. Rozhovory s učiteli byly standardizované. Další fází byl 

výzkum kvantitativní, realizovaný dotazníkovou formou (MŠMT, 2009, s. 5). 

Z šetření vyplynulo, že 90 % dotazovaných pedagogů považuje systematické další 

vzdělávání učitelů za důležité (MŠMT, 2009, s. 57–58). V rámci zbylých 10 %, kteří DVPP 

za důležité nepovažují, převažují pedagogové, kteří jsou spíše nespokojeni, vybrali si 

původně jiné povolání, považují učitelské povolání pouze za zdroj příjmu nebo východisko 

z nouze. Tuto skupinu tvořili z 20 % také pedagogové z Moravskoslezského kraje.  

Učitelé hodnotili také možnosti dalšího vzdělávání, které se jim nabízejí (MŠMT, 2009, 

s. 58). Podle dvou třetin respondentů jsou tyto možnosti dostačující. Jako nedostačující 

označovali nabídku především pedagogové z Prahy a Jihočeského kraje. Dvě třetiny 

zúčastněných pedagogů navštěvují kurzy dalšího vzdělávání (MŠMT, 2009, s. 59). Jako 
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důvody pro absolvování kurzů uváděli zvýšení odborných znalostí v rámci předmětu, který 

vyučují, a snahu o kvalitnější výuku a lepší práci s dětmi.  

Jako dva nejvýznamnější důvody pro návštěvu kurzů dalšího vzdělávání byly uvedeny 

tyto (MŠMT, 2009, s. 60–61): zvyšování kvality práce pedagogů (uvedlo 36 % 

respondentů) a obecný zájem o obor (tento důvod zmínilo 35 % respondentů). Pouze 8 % 

pedagogů pak uvedlo, že důvodem pro návštěvu kurzů je pro ně povinná účast – spíše to 

pak byli ti, jejichž praxe je kratší než 5 let.  

Vzdělávání pedagogů v České republice a jejich profesnímu rozvoji se věnovala také část 

mezinárodního šetření Talis z roku 2013. Zde ovšem budu termín „profesní rozvoj“ chápat 

ve významu dalšího vzdělávání, jak jej charakterizovala Kohnová (2012, s. 13), neboť 

výzkum se věnoval výhradně formám institucionalizovaným. Šetření realizovaného formou 

dotazníku se v ČR zúčastnilo 3219 pedagogů působících na druhém stupni základních 

škol a na nižších stupních víceletých gymnázií – ze základních škol jich bylo 2346. Sběr 

dat v ČR proběhl v roce 2013. 

Při šetření problematiky dalšího vzdělávání se pracovalo s účastí pedagogů na různých 

formách vzdělávání v průběhu 12 měsíců před sběrem dat. Jedním z hlavních zjištění 

v této oblasti byl fakt, že celkem 82 % pedagogů se během tohoto roku zúčastnilo nějaké 

formy dalšího vzdělávání (Česká školní inspekce, 2014, s. 18). Nejméně se na dalším 

vzdělávání podíleli pedagogové starší 60 let – těch bylo 57 %, zatímco ostatní skupiny 

měly cca 84 % zúčastněných (Česká školní inspekce, 2014, s. 22).  

Dále bylo zjišťováno, jakého typu vzdělávacích aktivit se pedagogové účastnili. 

Jednoznačně nejvyužívanější formou dalšího vzdělávání byly kurzy a semináře, jichž se 

zúčastnilo 70 % učitelů. Pro srovnání účastníků formálního mentorování či vzájemných 

hospitací bylo 34 %, což je druhý nejvýznamnější typ vzdělávacích aktivit. Co se týká 

doby, již pedagogové kurzům dalšího vzdělávání věnovali, jde o 5–6 dní v roce (Česká 

školní inspekce, 2014, s. 23–24). Ze zprávy vyplývá (Česká školní inspekce, 2014, s. 24), 

že nejvíce kurzy a semináře absolvují pedagogové pocházející z malých obcí, naopak 

nejméně se účastní pedagogové z velkých škol, které jsou zde charakterizovány jako 

takové, kde je více než 500 žáků, a také pedagogové, kterým je více než 60 let – z těch 

se kurzů za daný rok zúčastnilo pouhých 40 %.  

Šetření se zabývalo taktéž obsahovou náplní dalšího vzdělávání a jeho pedagogy 

subjektivně hodnocenou efektivitou (Česká školní inspekce, 2014, s. 25–26). Ze 14 

předem definovaných témat dalšího vzdělávání učitelé nejčastěji uváděli tato: prohloubení 
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faktických znalostí a vědomostí ve vyučovaných předmětech (65 % pedagogů), ICT 

dovednosti, jež jsou potřebné pro výuku (53 %) a třetím nejčastěji zmiňovaným tématem 

byly pedagogické kompetence pro výuku předmětů (51 %). Mezi z pohledu pedagogů 

nejméně zajímavá témata patřilo kariérní poradenství pro žáky a jejich směřování k volbě 

povolání.  

Dále mohli pedagogové uvést, zda absolvované vzdělávací akce u nich měly velký, 

střední, malý či žádný pozitivní vliv na výuku (Česká školní inspekce, 2014, s. 25–26). 

88 % procent pedagogů hodnotilo pozitivně vzdělávání, jež bylo zaměřeno na prohloubení 

faktických znalostí ve vyučovaných předmětech. 86 % vnímá pozitivní dopad na praxi 

v oblasti vzdělávání pro kariérní poradenství pro žáky a jejich výchovy k volbě povolání 

a 85 % pedagogů zmiňuje vzdělávání prohlubující pedagogické kompetence pro výuku.  

Šetření se také pokusilo identifikovat oblasti, ve kterých sami pedagogové cítí potřebu 

dalšího vzdělávání (Česká školní inspekce, 2014, s. 28–29). Mezi těmito oblastmi byly 

nejčastěji zmiňovány tyto: oblast ICT dovedností nezbytných pro výuku (tu zmínil 15% 

podíl pedagogů), dále oblast zvládání chování žáků a vedení třídy (14% podíl) a 10 % 

pedagogů uvedlo, že pociťují nedostatek v oblasti nových technologií používaných na 

pracovišti. Zpráva také upozorňuje na zajímavou skutečnost, že v porovnání 

v mezinárodním průměrem je v ČR podstatně menší pociťovaná potřeba vzdělávání 

v oblasti výuky žáků se speciálními potřebami (8 % v ČR a 22 % v mezinárodním 

průměru). Jako další zajímavé zjištění zpráva uvádí fakt, že pedagogové, kteří se 

zúčastnili kurzů dalšího vzdělávání, pociťují větší potřebu DVPP než pedagogové, kteří se 

kurzů neúčastní. 

Oblasti DVPP se věnuje také Výroční zpráva České školní inspekce za rok 2015/16. 

Podle této zprávy (Zatloukal et al., 2016, s. 42) se vzdělávacích akcí DVPP za poslední 

dva roky zúčastnilo 75,7 % pedagogů, přičemž 91,7 % pedagogů uvedlo, že mají možnost 

zasahovat do zaměření a také do četnosti svého dalšího vzdělávání. Co se týká 

zaměření, šlo nejčastěji (v 60,6 %) o odborné kurzy týkající se metod a forem výuky, dále 

následovaly kurzy rozvíjející odborné dovednosti ve vyučovaných předmětech (54,9 %) 

a také obecně zaměřené kurzy rozvíjející znalosti v oblasti informačních technologií 

(36,6 %). Oblasti, ve kterých pedagogové pociťovali největší mezery a potřebu podpory, 

byly: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a řešení a prevence 

rizikového chování žáků. Ze zprávy vyplynulo, že 10,3 % škol nedokázalo tyto potřeby 

pedagogů naplnit.    



50 
 

6.2 Cíl empirického šetření  

Cílem mého empirického šetření bylo zjistit, jak nabídka kurzů dalšího vzdělávání 

v Moravskoslezském kraji pokrývá vzdělávací potřeby pedagogů a zda jim umožňuje 

rozvíjet kompetence potřebné pro výkon jejich povolání. V rámci tohoto tématu byly 

přístupem ex post facto ověřovány tyto výzkumné otázky: jaké typy vzdělávacích kurzů 

pedagogům v nabídce chybí, zda dovednosti a znalosti nabyté v kurzech využívají 

i v praxi a také které konkrétní kurzy jim byly dle jejich názoru největším přínosem. Dále 

jsem chtěla získat přibližný přehled o tom, kolik kurzů pedagogové ve školním roce 

2015/2016 navštívili a co přesně tyto kurzy měly pomoci rozvíjet. Jedna otázka směřovala 

na motivaci pedagogických pracovníků k navštěvování vzdělávacích kurzů. V neposlední 

řadě se šetření zaměřilo i na klíčové kompetence pedagogů základních škol, jak jsou 

stanoveny dle Národní soustavy povolání (Národní soustava povolání, 2017). Konkrétně 

byly vybrány tzv. měkké kompetence a požadované odborné znalosti pedagogů. Zde bylo 

cílem zjistit, které z daných kompetencí a znalostí považují sami pedagogové za 

nejdůležitější. (Národní soustava povolání uvádí i požadavky na tzv. obecné znalosti 

a odborné dovednosti. Ty do šetření zahrnuty nebyly, neboť oblast obecných znalostí není 

pro tuto práci relevantní a oblast odborných znalostí vzhledem k tomu, že zahrnuje 

jednotlivé činnosti pedagoga, není pro svou značnou konkrétnost ve středu zájmu této 

práce.) Žádoucí také bylo sledovat vztah mezi specializací pedagogů a jejich výběrem 

typu absolvovaných kurzů, hodnocením pokrytí nabídky kurzů a výběrem důležitých 

klíčových kompetencí.  

6.3 Metodika sběru dat 

Pro empirické šetření jsem zvolila formu dotazníku (viz Příloha B). Základním souborem 

objektů pro šetření byli pedagogové vyučující na základních školách v Moravskoslezském 

kraji a zároveň se účastnící kurzů dalšího vzdělávání v rámci kraje. Výběr vzorku byl 

částečně záměrný, daný zaprvé dostupností kurzů pořádaných organizací KVIC 

a zadruhé jistotou, že na těchto kurzech bude 100% splněna podmínka přítomnosti znaku 

pedagog účastnící se kurzu DVPP. Dále bylo potřeba vyčlenit znak pedagog vyučující na 

základní škole, výběr byl tedy vícestupňový. Aby byla maximálně zvýšena 

pravděpodobnost získání relevantních respondentů, byly pro distribuci dotazníků vybrány 

takové kurzy, které byly zaměřeny na rozvoj tzv. klíčových kompetencí pedagogických 

pracovníků a byly dle informačních materiálů organizace KVIC určeny mimo jiné pro 

pedagogy základních škol. Výběrovým souborem tedy byli pedagogové účastnící se 

vybraných konkrétních kurzů pořádaných KVIC a vyučující na základních školách 

v Moravskoslezském kraji. 
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Pokud jde o reprezentativitu vzorku, je nutné podotknout, že vzorek není vzhledem 

k nízkému počtu pořádaných relevantních kurzů a technicky omezeným možnostem 

distribuce dotazníků dostatečně rozsáhlý. Omezení je dáno i sběrem dat v rámci jediné 

organizace (KVIC), institucí pořádajících vzdělávací kurzy v kraji je více, ale organizace 

KVIC je největší organizací tohoto druhu v kraji. Nicméně výběr objektů měl za cíl co 

nejpřesněji zamířit na přítomnost tří základních znaků: pedagog účastnící se kurzů DVPP, 

pedagog vyučující na ZŠ a pedagog působící v Moravskoslezském kraji – to výběrový 

soubor splňuje. Šetření tak může poskytnout alespoň orientační vhled do zkoumané 

problematiky. 

Z dotazníku bylo možné získat tyto nezávislé proměnné: pohlaví respondenta, délku jeho 

pedagogické praxe a jeho specializaci. Zjišťované závislé proměnné byly tyto: počet kurzů 

DVPP navštívených za poslední rok (jako indikátor zájmu o vzdělávací kurzy); typ 

absolvovaných kurzů podle rozvíjených znalostí a dovedností (jako indikátor zájmu 

o určitou vzdělávací oblast); subjektivní hodnocení toho, zda nabídka kurzů pokrývá 

pedagogovy vzdělávací potřeby; subjektivně chybějící typ kurzů v nabídce; možnost 

využití nabytých dovedností a znalostí v praxi; subjektivně nejpřínosnější absolvovaný 

kurz (jako indikátory uspokojených vzdělávacích potřeb); důvod pro účast na kurzech 

DVPP (jako indikátor druhu motivace k DVPP); subjektivně hodnocená důležitost 

jednotlivých klíčových kompetencí pro pedagogy (jako indikátory významnosti klíčových 

kompetencí pro praxi). 

Vzhledem k tomu, že pedagogové na prvním a druhém stupni ZŠ pracují s jinak starými 

dětmi a určité aspekty jejich práce se od sebe liší (např. větší důraz na socializaci dětí na 

prvním stupni nebo větší důraz na metodiku odborných předmětů na druhém stupni), 

můžeme očekávat, že ve volbě kurzů, které pedagogové absolvovali, či výčtu kurzů, které 

pedagogové nejvíce ocenili nebo jim nejvíce chybí, budou rozdíly. Pracovní hypotézy pak 

budou tyto: 

H1: Výběr typu absolvovaných kurzů se liší podle specializace pedagoga.  

H2: Výčet chybějících kurzů a nejvíce prospěšných kurzů se liší podle specializace 

pedagoga. 

Pedagogové s různou praxí mají rozdílné zkušenosti, ti s delší praxí mají oproti těm 

s kratší praxí výhodu – mnohé už zažili a mají při výuce a výchově z čeho čerpat – kurzy 

jim pak nemusí připadat tolik přínosné do praxe jako pedagogům s krátkou pracovní 

zkušeností. Mladí pedagogové mohou být oproti těm starším aktivnější a mohou mít lepší 
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znalosti a dovednosti např. v oblasti moderních technologií a je tedy možné, že důvody, 

proč se pedagogové účastní vzdělávacích akcí, budou různé podle délky praxe. Z toho 

vyplývají následující dvě pracovní hypotézy: 

H3: Využitelnost získaných znalostí a dovedností v praxi se liší podle délky praxe 

pedagoga. 

H4: Důvody pro účast na kurzech DVPP se liší podle délky praxe pedagoga. 

Klíčové kompetence zahrnují široký komplex znalostí a dovedností. NSP požaduje po 

pedagozích prvního i druhého stupně ZŠ téměř totožné kompetence, nicméně náplň 

práce různě specializovaných pedagogů není zcela totožná (např. pedagog se 

specializací na cizí jazyky často nebývá třídním učitelem, a tedy nemusí pociťovat 

důležitost některých kompetencí stejně jako např. všeobecně zaměření pedagogové). 

Pracovní hypotéza pak je tato: 

H5: Výběr nejdůležitějších klíčových kompetencí se liší podle specializace pedagoga.  

6.4 Průběh šetření 

Šetření probíhalo v květnu a červnu roku 2016 v organizaci KVIC, a to z toho důvodu, že 

jde o největšího poskytovatele dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v Moravskoslezském kraji a nabízela se tak možnost získat dostatečný počet respondentů 

z několika různých kurzů. Vzhledem k tomu, že tato organizace má kromě novojičínského 

ředitelství ještě tři další odloučená pracoviště (Ostrava, Opava a Frýdek-Místek), byl sběr 

dat naplánován i v těchto lokalitách. Jednalo se výhradně o kurzy zaměřené na rozvoj tzv. 

klíčových kompetencí pedagogických pracovníků (z praktických důvodů bylo nutné počet 

kurzů, kam budou dotazníky doručeny, zredukovat) a určené (mimo jiné) pro pedagogy 

základních škol.  Šetření probíhalo formou anonymního dotazníku (viz Příloha B) − ten byl 

účastníkům kurzu rozdán na konci kurzu, respondenti byli informováni o účelu dotazníku 

a byli instruováni, jakým způsobem dotazník vyplnit. Po vyplnění byly dotazníky 

sesbírány. Dotazník pracoval s otázkami uzavřenými, otevřenými i jednou polouzavřenou 

a s otázkami výčtovými s pořadím – založenými na seřazení položek. Nejvíce otázek 

(sedm) bylo výběrových, jedna byla výčtová.  

K účelům šetření byly vybrány tyto kurzy: On si začal aneb Vedeme žáky k zodpovědnosti 

(místo konání Ostrava), Neverbální komunikace dětí (Opava), Reakce žáků a pedagogů 

v konfliktních situacích (Opava), 7 klíčových slov (Opava), Práce se skupinami žáků a se 

třídami, kteří nás stojí hodně sil (Ostrava) a Sebeprezentace a autentická profesionalita 
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pedagogického pracovníka (Ostrava). Dotazníky byly v kurzech rozdány všem účastníkům 

a po sesbírání byly vyřazeny všechny ty dotazníky, které nevyplnili pedagogové ze 

základních škol. Tato redukce byla provedena na základě první otázky v dotazníku, kdy 

respondenti uvedli typ školy, na které vyučují – díky nominálnímu znaku „základní škola“ 

tak byla provedena selekce dotazníků. Bohužel kurz 7 klíčových slov byl na poslední chvíli 

kvůli indispozici lektora zrušen. Kurz Neverbální komunikace dětí také nepřinesl kýžený 

efekt. Byl sice určen jak pro pedagogy mateřských škol, tak pro pedagogy škol 

základních, bohužel z odevzdaných dotazníků z tohoto kurzu nebylo možné využít ani 

jeden, neboť kurzu se zúčastnili výhradně pedagogové z mateřských škol. Vzhledem 

k těmto uvedeným faktům počet využitelných dotazníků významně poklesl.  Celkový počet 

dotazníků, které odevzdali pedagogové základních škol, byl tedy oproti očekávanému 

počtu cca 70 jen 42, je tedy nutné považovat výsledky šetření za statisticky neprůkazné. 

6.5 Výsledky dotazníkového šetření 

Celkem bylo během tohoto šetření (ještě před vytříděním) sesbíráno 84 dotazníků. 

Z tohoto počtu vyplnili 23 dotazníků pedagogové mateřských škol, 14 dotazníků bylo 

vyplněno pedagogy škol středních a 5 dotazníků vyplnili pedagogové z jiných škol. Pro 

účely šetření zůstalo jen 42 dotazníků, které odevzdali pedagogové ze základních škol. 

V tomto šetření se projevil obecně známý fakt, že v českém školství pracuje významně 

vyšší počet žen. Pouze 2 dotazníky ze 42 vyplnili muži, což je pouhých 5 %.  

6.5.1 Délka praxe pedagogů účastnících se kurzů DVPP  

Délka praxe pedagogů byla zjištěna takto – zde převažovali učitelé, jejichž délka praxe se 

pohybovala v rozmezí od 16 do 30 let, následovali pedagogové s praxí 6–15 let, třetí 

nejpočetnější skupinou byli učitelé s krátkou praxí od 1 do 5 let a praxi delší než 31 let 

měla za sebou pouze jedna pedagožka (viz Graf 1). Očekávaná skutečnost, že vzhledem 

k předpokládané větší aktivitě a elánu profesně mladších učitelů bude mít skupina 

pedagogů s praxí 1–5 let výrazně větší zastoupení, se nepotvrdila. Potěšující byl naopak 

vysoký poměr učitelů s praxí nad 16 let, což potvrdilo, že ani starší pedagogové 

nezaostávají a jsou ochotni se stále vzdělávat. 
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Graf 1: Délka praxe účastníků kurzů 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

6.5.2 Účast pedagogů na kurzech dalšího vzdělávání  

Podle dotazníku navštívilo nejvíce pedagogů (16) za poslední školní rok 1 až 2 vzdělávací 

kurzy. Druhou nejčastější odpovědí bylo 3–4 absolvované kurzy, takto odpovědělo 13 

dotazovaných. 5 a více kurzů navštívilo 8 pedagogů a žádný kurz neabsolvovalo 

5 pedagogů. Můžeme tedy shrnout, že jen pro 12 % účastníků byl právě proběhnuvší kurz 

prvním absolvovaným ve školním roce a celá polovina dotázaných už za sebou měla 

3 a více kurzů.  Ukázalo se tak, že pedagogové jsou ochotni se vzdělávat, a to i několikrát 

v roce, což je nepochybně pozitivní jev. Přesto by četnost účasti na kurzech mohla být 

vyšší, neboť ze zákona mají pedagogové pro DVPP vyhrazeno 12 dní ročně, je však také 

možné, že pedagogové využívají ještě jiných forem dalšího vzdělávání.  

Otázka „Jaký typ těchto kurzů jste doposud absolvoval/a?“ byla zvolena jako výčtová, 

respondenti tedy mohli označit libovolný počet odpovědí. Možnosti byly tyto: kurzy 

rozvíjející tzv. měkké kompetence (např. komunikace, organizování, výkonnost, 

kooperace), kurzy rozvíjející obecné dovednosti a znalosti (např. počítače, jazyky, 

legislativa, ekonomie), kurzy rozvíjející odborné znalosti (didaktika, pedagogika, řešení 

výchovných či studijních problémů a další) a kurzy rozvíjející odborné praktické 

dovednosti (vedení třídních schůzek, motivování žáků, výklad, osnovy apod.). 

U pedagogů jednoznačně vyhrála oblast odborných znalostí, alespoň jeden takový kurz 

navštívilo v uplynulém školním roce 36 z celkových 42. Kurzy rozvíjející měkké 

kompetence byly alespoň jednou navštíveny 18 pedagogickými pracovníky, v oblasti 

praktických dovedností se rozhodlo vzdělat 14 pedagogů a v oblasti obecných dovedností 
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jich bylo 13. Z těchto dat je zřejmé, že rozvíjení pedagogických kompetencí je pro 

pedagogy zásadní a že se zaměřují spíše na oblasti praktických dovedností, tedy těch 

orientovaných spíše na lepší zvládání vzdělávání a výchovy žáků nežli těch, které 

pomáhají rozvíjet spíše sebe sama. 

Při ověřování hypotézy H1: Výběr typu absolvovaných kurzů se liší podle specializace 

pedagoga bylo nutné roztřídit pedagogy podle specializace do 4 kategorií, neboť otázka 

zjišťující specializaci pedagogů byla vzhledem ke značnému množství variant odpovědí 

zvolena jako otevřená. Respondenti tedy svou specializaci vypsali. Kategorie byly zvoleny 

takto: 

1. Humanitní zaměření – specializace na český jazyk, cizí jazyky, hudební výchovu, 

výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, občanskou nauku, dějepis. 

2. Přírodovědné zaměření – specializace na fyziku, chemii, přírodovědu, zeměpis, 

matematiku. 

3. Všeobecné zaměření – specializace na výuku na 1. stupni ZŠ 

4. Zaměření speciální pedagogika 

Zde byla sledována následující data (viz Příloha C). Kurzy, které se zaměřovaly na 

rozvíjení tzv. měkkých kompetencí, označovali pedagogové rovnoměrně, nezávisle na své 

specializaci (humanitně, přírodovědně i všeobecně zaměření pedagogové je vybrali 

celkem 4x, 5x tuto možnost zvolili speciální pedagogové). Kurzy rozvíjející obecné 

dovednosti a znalosti častěji označovali pedagogové s humanitní specializací – 6x, mezi 

ostatními specializacemi byl rozdíl minimální (označili tuto možnost 2x–3x). Zcela 

rovnoměrně byly označovány absolvované kurzy rozvíjející odborné znalosti – 

pedagogové s přírodovědnou specializací je vybrali 8x a ostatní specializace 9x, zde tedy 

žádnou závislost spatřovat nelze. Malá odchylka se objevila u kurzů rozvíjejících praktické 

dovednosti, o něco málo častěji tyto kurzy označovali pedagogové s přírodovědným 

zaměřením – 6x. Poté následovali pedagogové se všeobecnou specializací – 4x, 

speciální pedagogové – 3x a humanitně zaměření pedagogové – 1x. Můžeme tedy říci, že 

specializace pedagogů nemá vliv na typ absolvovaných kurzů a hypotéza H1 se 

nepotvrdila. Jistou odchylku od ostatních pedagogů však vykazují pedagogičtí pracovníci 

s humanitním zaměřením, kteří častěji než ostatní absolvovali kurzy rozvíjející obecné 

dovednosti a znalosti a naopak méně často oproti ostatním absolvovali kurzy rozvíjející 

praktické dovednosti. Bohužel ze získaných dat není jasné, jaké přesně obecné či 

praktické kurzy respondenti absolvovali. Možnou příčinu častější účasti na obecně 

zaměřených kurzech lze spatřovat ve faktu, že mezi humanitně zaměřenými pedagogy 

jsou zahrnuti i pedagogové vyučující cizí jazyky, kteří mohou cítit větší potřebu 
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zdokonalovat své jazykové znalosti, a absolvují tedy obecné jazykové kurzy. Pokud by 

však humanitně zaměření pedagogové absolvovali např. spíše kurzy zaměřené na 

informační technologie, mohli bychom předpokládat, že tito pedagogové mají svým kvůli 

svému zaměření obecně dále k technologiím, a proto tyto kurzy navštěvují. Důvod pro to, 

proč humanitně zaměření pedagogové navštěvují nejméně často prakticky zaměřené 

kurzy, je neznámý.  

6.5.3 Hodnocení nabídky  vzdělávacích kurzů v  k ra j i  

Výběrová otázka „Pokrývá nabídka kurzů pro pedagogy v Moravskoslezském kraji Vaše 

vzdělávací potřeby?“ byla zaměřena na subjektivní hodnocení respondentů, 

neodkazovala tedy na rozvíjení konkrétních kompetencí dle NSP, na kterém by 

pedagogové základních škol objektivně měli pracovat. 2/3 respondentů (celkem 28) na 

tuto otázku odpověděly, že nabídka potřeby spíše pokrývá, ale občas v ní pedagogové 

pociťují mezery. 26 % (tedy 11) respondentů uvedlo, že nabídka je zcela dostačující, a jen 

podle tří pedagogů (7 %) nabídka kurzů jejich vzdělávací potřeby spíše nepokrývá a jen 

zřídka je něco zaujme. Je tedy jistě pozitivní zjištění, že naprostá většina respondentů 

uvádí, že nabídka kurzů jejich potřeby z větší části nebo zcela pokrývá a jsou s ní 

subjektivně spokojeni.  

Součástí dotazníku byla dále otázka, zda pedagogům v nabídce nějaké kurzy chybí. Ta 

byla taktéž zvolena jako otevřená a odpovědi se tedy značně různily. Celkem této 

možnosti vyjádření využilo 17 pedagogů, tedy 40 % všech respondentů. Je nutné doplnit, 

že všech těchto 17 respondentů zcela logicky a očekávaně odpovědělo na otázku, zda 

nabídka kurzů pokrývá jejich vzdělávací potřeby, buď že „spíše ano, ale občas pociťují 

mezery v nabídce“ (15krát), nebo že „spíše ne a zřídka je nějaký kurz zaujme“ (2krát) – 

odpověď „ano, je zcela dostačující“ u těchto respondentů chyběla. 

Čtyřikrát byla mezi chybějícími kurzy zmíněna oblast výchovných problémů (kázeň, 

poruchy chování, konfliktní situace). Celkem 4krát pak byla v dotazníku v této otázce 

zmíněna oblast metodiky práce s dětmi s lehkými mozkovými poruchami, autismem apod. 

S touto oblastí souvisely i další dvě odpovědi týkající se inkluze a diferenciované výuky. 

Je nutno podotknout, že o tuto problematiku měly zájem výhradně speciální pedagožky, 

což není překvapivým zjištěním, neboť inkluze a diferenciovaná výuka jsou klíčovými 

oblastmi jejich působení ve škole. Třem pedagogům, kteří vyučují cizí jazyky, chyběly 

kurzy zaměřené právě na ně, jednomu vyučujícímu matematiky a fyziky chyběla v kurzech 

oblast didaktiky technických předmětů a IT kurzů a jednomu učiteli tělesné výchovy 

chyběly kurzy zaměřené právě na tento předmět.  
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Aby bylo možné provést šetření druhého stupně pro ověření pracovní hypotézy H2: Výčet 

chybějících kurzů a nejvíce prospěšných kurzů se liší podle specializace pedagoga, byl 

nutná redukce kategorií získaných dat. Konkrétně byly pro zjištění nejvíce chybějících 

kurzů uváděné akce roztříděny do těchto kategorií: 

1. Měkké kompetence (kurzy zabývající se např. komunikací, kooperací 

apod.) 

2. Odborné znalosti (kurzy zaměřující se např. na didaktiku předmětů, 

integraci nebo řešení výchovných problémů ve výuce) 

3. Obecné znalosti a dovednosti (kurzy týkající se např. legislativy či 

informačních technologií) 

4. Praktické dovednosti (kurzy zabývající se motivací žáků a jejich 

hodnocením, vedením třídnických hodin apod.) 

Nulová hypotéza byla stanovena takto: 

H0: Druhy pedagogům subjektivně chybějících kurzů nezávisí na specializaci pedagogů. 

Alternativní hypotéza byla tato: 

HA: Druhy pedagogům subjektivně chybějících kurzů závisí na specializaci pedagogů. 

Pro ověření závislosti mezi nezávislou proměnnou délka praxe pedagoga a závislou 

proměnnou chybějící kurz byla použita statistická metoda test nezávislosti chí-kvadrát. Při 

hladině významnosti α = 0,05 a stupni volnosti f = 12 byla kritická hodnota stanovena 

takto:  

𝜒0,05
2 (12) = 21,026 

Při vzorci pro výpočet chí-kvadrátu: 

𝜒2 =∑
(𝑃 − 𝑂)2

𝑂
 

dostaneme výsledek 𝜒2 = 23,56. 

Vzhledem k tomu, že získaná hodnota je vyšší než kritická hodnota, můžeme zamítnout 

nulovou hypotézu a lze říci, že platí alternativní hypotéza HA: Druhy pedagogům 

subjektivně chybějících kurzů závisí na specializaci pedagogů. Nejspokojenější 

přitom byli pedagogové se všeobecnou specializací – 11 ze 13 z nich žádné kurzy 
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nechyběly, a můžeme tedy říci, že nabídka kurzů pokrývá jejich potřeby. V případě 

pedagogů s humanitní specializací pak nejčastěji chyběly kurzy rozvíjející jejich odborné 

dovednosti. Z toho by vyplývalo, že pokud jsou pořádány kurzy zaměřené na odborné 

dovednosti, jsou zaměřené na jiné předměty. Zde je ovšem důležité poznamenat, že 

vzhledem k malému vzorku je snížena citlivost testu a dochází zde ke ztrátě části 

informací – je tedy nutné považovat tento výsledek za méně spolehlivý. Lze však získat 

alespoň přibližný náhled na tuto souvislost. 

Obecně tedy můžeme shrnout, že respondentům chybí kurzy zaměřené na výchovné 

problémy, na práci s dětmi s různými poruchami a také kurzy rozvíjející odborné znalosti 

v předmětech, které pedagogové vyučují. Také je však důležité říci, že z otázky týkající se 

nejvíce přínosných kurzů vyplynulo, že jiní pedagogové naopak absolvovali kurzy, které 

byly velmi přínosné, a právě oblast výchovných problémů rozvíjely. Tyto zkušenosti jsou 

tedy značně individuální a některým pedagogům, kterým určité kurzy (především z oblasti 

výchovy) chybějí, by mohlo být doporučeno lépe sledovat nabídku kurzů. Vzhledem 

k pravidelným evaluacím kurzů a monitorování požadavků účastníků je také možné, že 

požadované kurzy byly nebo budou v brzké době vypsány a poptávka tak bude 

uspokojena. 

S hodnocením nabídky vzdělávacích akcí v kraji souvisela i otázka „Vzpomenete si na 

název či alespoň téma nějakého kurzu (kurzů), který jste poté v praxi využil/a nejvíce?“. 

Tuto otázku vyplnilo 34 ze 42 respondentů. Odpovědi byly různorodé. Kurzy zabývající se 

výchovou a výchovnými problémy byly jako dobře využitelné zmíněny celkem 12krát – 

konkrétně šlo např. o témata jako šikana, manipulace, práce s náročnými skupinami, 

zlobivé děti, autistické děti apod. Dalších 13 pedagogů označilo jako nejvíce využitelný 

kurz v praxi takový, který se týkal oblasti pedagogiky a didaktiky odborných předmětů 

(např. učení kritickému myšlení – 3krát, téma čtenářská gramotnost – 4krát, logopedie, 

výtvarné kurzy, muzikoterapie a další). 7 pedagogů uvedlo jako nejvíce přínosný do praxe 

ten z oblasti praktických dovedností (jak vést třídnické hodiny – 2krát, jednání s rodiči, 

evaluace pedagogického procesu, motivace žáků na 1. stupni, koordinátor školních 

vzdělávacích programů a další).  Z oblasti obecných znalostí a dovedností byly zmíněny 

pouze 2 kurzy, které se týkaly práva a počítačové gramotnosti.  
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Pro šetření druhého stupně v rámci ověření pracovní hypotézy H2: Výčet chybějících 

kurzů a nejvíce prospěšných kurzů se liší podle specializace pedagoga, bylo opět nutné 

roztřídit získané odpovědi (týkající se nejvíce prospěšných kurzů) do čtyř kategorií: 

1. Didaktika odborných předmětů 

2. Výchovné problémy (témata problémoví žáci, rizikové chování apod.) 

3. Obecné dovednosti a znalosti (témata právo, cizí jazyky atd.) 

4. Praktické dovednosti (témata třídnictví, motivace žáků, hodnocení žáků, 

komunikace s rodiči atd.) 

Nulová hypotéza je tato H0: Typ nejvíce využitelného kurzu v praxi nezávisí na specializaci 

pedagoga.  

Alternativní hypotéza byla stanovena takto: HA: Typ nejvíce využitelného kurzu v praxi 

závisí na specializaci pedagoga. 

Při hladině významnosti α = 0,05 a stupni volnosti f = 9 byla stanovena tato kritická 

hodnota: 

𝜒0,05
2 (9) = 16,919 

Při vzorci pro výpočet chí-kvadrátu: 

𝜒2 =∑
(𝑃 − 𝑂)2

𝑂
 

dostaneme výsledek 𝜒2 = 11,67. 

Z výsledku vyplývá, že nelze vyloučit nulovou hypotézu, tedy závislost mezi typem 

nejvíce využitelného kurzu v praxi a specializací pedagogů se neprokázala. Během 

ověřování této hypotézy hrál bohužel roli příliš malý vzorek, a je tak snížena citlivost testu 

a dochází zde ke ztrátě části informací – tento výsledek tedy musíme považovat za 

nepříliš spolehlivý. Mým záměrem však bylo získat alespoň přibližný náhled na souvislost 

těchto dvou proměnných.  

Důvody respondentů pro volbu nejvíce přínosných vzdělávacích akcí nejsou známy. 

Možností je, že kurzy byly jmenovány podle subjektivní momentální inspirace, a je také 

možné, že vliv měl fakt, že respondenti si nedokázali na konkrétní vzdělávací akci 

vzpomenout, a uvedli tu, kterou absolvovali jako poslední. Zajímavostí je, že 5 ze 7 
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pedagogů se všeobecným zaměřením, kteří odpověděli na tuto otázku, uvedlo jako 

nepřínosnější kurz zabývající se didaktikou odborných předmětů. Z toho by vyplývalo, že 

nabídka v tomto oboru je velmi uspokojivá, tuto teorii podporuje i fakt, že pedagogové se 

všeobecným zaměřením byli v dotazníkovém šetření nejméně kritičtí, co se týká 

chybějících kurzů.  

Hypotézu H2: Výčet chybějících kurzů a nejvíce prospěšných kurzů se liší podle 

specializace pedagoga nelze spolehlivě potvrdit, neboť jediná možná závislost se 

projevila u všeobecně zaměřených pedagogů, kteří byli s nabídkou vzdělávacích akcí 

nejvíce spokojeni, a značná většina z nich nejmenovala žádné chybějící kurzy. Ostatní 

souvislosti se neprokázaly. 

Jednoznačně kladné vyznění mají data získaná z odpovědí na otázku: „Využil/a jste 

znalosti a dovednosti nabyté v kurzech ve své praxi?“ 22 pedagogů odpovědělo, že občas 

ano, a 20 respondentů uvedlo, že v naprosté většině ano. Jiné odpovědi se v dotaznících 

neobjevily, což je pro kurzy pořádané KVIC skvělá vizitka. 

Pro ověření hypotézy H3: Využitelnost získaných znalostí a dovedností v praxi se liší 

podle délky praxe pedagoga bude opět použita statistická metoda chí-kvadrát. 

H0: Míra využitelnosti kurzů v praxi nezávisí na délce praxe pedagoga. 

HA: Míra využitelnosti kurzů v praxi závisí na délce praxe pedagoga. 

V tomto případě bylo nutné zredukovat 4 původní kardinální intervalové znaky na 2. Nově 

byla délka pedagogické praxe rozdělena do těchto intervalů: do 15 let praxe a 16 let 

a více let praxe. Při hladině významnosti α = 0,05 a stupni volnosti f = 1 byla stanovena 

tato kritická hodnota: 

𝜒0,05
2 (1) = 3,841 

Při vzorci pro výpočet chí-kvadrátu: 

𝜒2 =∑
(𝑃 − 𝑂)2

𝑂
 

dostaneme výsledek 𝜒2 = 0,000874. 

Díky tomuto výsledku a jeho srovnání s kritickou hodnotou lze potvrdit nulovou hypotézu, 

tedy že míra využitelnosti kurzů v praxi není závislá na délce praxe pedagoga 
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a hypotéza H3: Využitelnost získaných znalostí a dovedností v praxi se liší podle 

délky praxe pedagoga, se nepotvrdila. Vzhledem k tomu, že se vyskytly pouze dva typy 

odpovědí, není tento závěr neočekávaný. 

6.5.4 Motivace pedagogů k  účast i  na kurzech DVPP  

Jedenáctá otázka v dotazníku zněla: „Z jakého důvodu především se účastníte 

vzdělávacích kurzů?“ 37 ze 42 dotazovaných odpovědělo, že kurzy potřebují a baví je se 

vzdělávat (což je 88 %), 4 respondenti jsou přesvědčeni, že vzdělávání nepotřebují, ale 

věnují se mu, protože je to zkrátka baví, a jen 1 pedagožka uvedla, že kurzy potřebuje, 

ale v závislosti na oblasti vzdělávání ji to někdy baví a jindy ne. To je jistě žádoucí 

výsledek tohoto šetření a takovýto stav by bylo ideální udržovat i nadále. Je však třeba 

zohlednit možnost, že pedagogové chtěli působit angažovaněji, než ve skutečnosti jsou, 

nebo se báli (i když anonymně) přiznat, že je kurzy DVPP nebaví nebo je navštěvují 

pouze z povinnosti. Tyto případné skryté důvody však odhalit na základě tohoto šetření 

odhalit nelze.   

Pro ověření hypotézy H4: Důvody pro účast na kurzech DVPP se liší podle délky praxe 

pedagoga měla být původně použita statistická metoda chí-kvadrát. Bohužel vzorek byl 

příliš malý a i přes redukci kategorie délky praxe pedagogů do dvou intervalových znaků 

místo čtyř nebylo možno tuto metodu použít. Nicméně vzhledem k tomu, že naprostá 

většina pedagogů bez ohledu na délku praxe zvolila možnost, že kurzy potřebují a baví je 

se vzdělávat, je zřejmé, že zde souvislost spatřovat nelze. Hypotézu H4 tedy lze 

zamítnout – délka praxe nehraje při účasti na kurzech DVPP žádnou roli.  

6.5.5 Klíčové kompetence pedagogů  

Otázka zjišťující, které tzv. měkké kompetence pedagoga považují respondenti za klíčové 

pro své povolání, byla koncipována ve formátu výčtové otázky s pořadím. Stejně tak byla 

koncipována i následující otázka, ověřující, které odborné znalosti spadající do oblasti 

klíčových kompetencí pedagoga považují pedagogové za nejdůležitější pro výkon své 

práce. Byly vyjmenovány všechny tzv. měkké kompetence (v počtu 15) a odborné znalosti 

pedagoga (v počtu 10), jak jsou uvedeny v Národní soustavě povolání. Dotazovaní měli 

u měkkých kompetencí zvolit sedm pro ně nejzásadnějších a poté je měli seřadit od 

nejdůležitější (1) po nejméně důležitou (7). U odborných znalostí měli vzhledem 

k celkovému nižšímu počtu nabízených položek vybrat pouze 5 z nich a opět je seřadit od 

nejdůležitější (1) po pro ně nejméně podstatnou (5).   

V oblasti tzv. měkkých kompetencí měla nejvyšší četnost označení známkou 1 (tedy 

nejdůležitější) položka efektivní komunikace, a to celkem 16. Vzhledem k tomu, že 
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komunikace je základem pedagogického působení, nejde o překvapivý výsledek. Druhou 

nejvyšší četnost označení číslem 1 měly kompetence kooperace a aktivní přístup. Opět 

jde o aktivity, které jsou obecně při učení zcela zásadní a také žádoucí. Ani jedenkrát 

nebyly jako nejzásadnější označeny tyto čtyři kompetence: výkonnost, zvládání zátěže, 

vedení lidí a ovlivňování ostatních, což jsou kompetence podstatné spíše pro vedoucí 

pracovníky, např. ředitele škol, a pro učitele jsou zcela logicky mimo jejich centrální zájmy. 

Pokud se podíváme na nejlepší průměrné ohodnocení významnosti jednotlivých 

kompetencí, byla nejlépe ohodnocena kompetence efektivní komunikace, a to 

hodnotou 3,85 – tuto kompetenci tedy umisťovali respondenti v průměru nejvýše. Tato 

hodnota byla spočítána jako průměr respondenty přidělených známek, pokud však 

v dotazníku nebyla tato kompetence vůbec vybrána, byla jí dodatečně přidělena hodnota 

8 – ta pak byla taktéž započítána do průměru. Druhou nejlépe hodnocenou kompetencí 

bylo řešení problémů (průměrná známka 4,33). Nejhorší průměrné hodnocení 7,75 pak 

měly kompetence uspokojování zákaznických potřeb a ovlivňování ostatních, byly tedy 

v průměru podle respondentů nejméně důležité, což není výsledek překvapivý, tyto 

kompetence by měly důležité spíše pro pedagogy pracující ve vedení než pro běžné 

pedagogy.  

Dalším ukazatelem významnosti kompetencí je, kolikrát byla jednotlivá kompetence 

celkem vybrána mezi nejvýznačnějších sedm. V tomto žebříčku byla na prvním místě 

kompetence řešení problémů – celkem ji ve svém dotazníku označilo 34 pedagogů ze 40 

(dva pedagogové tuto otázku ponechali nevyplněnou).  Dále 30 respondentů označilo 

položku efektivní komunikace a třetí nejčastěji zmíněnou kompetencí byla kreativita (28x). 

Naopak pouze 4 pedagogičtí pracovníci označili nějakou známkou kompetence 

uspokojování zákaznických potřeb a ovlivňování ostatních. Pokud se zaměříme na graf 

vztahu mezi tím, kolikrát celkem byla kompetence zvolena mezi 7 nejdůležitějších a jak 

vysoko byla zároveň ohodnocena (viz Graf 2), uvidíme, že kompetence řešení problémů 

byla sice vybrána nejčastěji (34krát), ale má průměrné horší ohodnocení významnosti 

(4,33) než kompetence efektivní komunikace, jež byla zvolena 30krát, ale byla na 

žebříčku důležitosti umisťována výše (3,85).  
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Graf 2: Význam měkkých kompetencí pro pedagogy ZŠ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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nadaných dětí s průměrem 5,59. To by mohlo znamenat, že se s tímto problémem 

pedagogové ve své praxi příliš nepotkávají, důvodem může být odchod nadanějších dětí 

na víceletá gymnázia a na druhém stupni základních škol je jich pak výrazně méně. 

Průměr hodnot byl opět spočítán z udělených známek a pokud známka přidělena nebyla 

(tzn. kompetence nebyla vybrána mezi 5 nejdůležitějších), byla při zpracování dodatečně 

udělena a započítána známka 6. 

Mezi 5 nejvýznamnějších kompetencí v oblasti odborných znalostí pedagoga byla 

nejčastěji vybrána kompetence řešení výchovných problémů – z celkem 41 

respondentů (1 tuto otázku nevyplnil) ji označilo 38. Celkem 32 dotazovaných pak vybralo 

mezi nejdůležitější vzdělávání a výchovu v základním školství a naopak jen 9 pedagogů 

zvolilo znalost výchovy a vzdělávání zvlášť nadaných dětí. V tomto případě můžeme říci, 

že vztah mezi četností označení znalosti a její průměrnou známkou hodnotící významnost 

je lineární, tedy že často vybíraná znalost je zároveň často hodnocena jako velmi 

významná (viz Graf 3). Při výběru kurzů dalšího vzdělávání by teda měla být očekávána 

poptávka po kurzech, které se věnují řešení výchovných problémů, a zařazení takovýchto 

kurzů je rozhodně žádoucí. 

Graf 3: Význam odborných znalostí pro pedagogy ZŠ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pokud se podíváme na jednotlivé měkké kompetence podle toho, jakou známku jim 

průměrně přidělili pedagogové jednotlivých specializací, nelze potvrdit hypotézu H5: 

Výběr nejdůležitějších klíčových kompetencí se liší podle specializace pedagoga. 

Hodnocení těchto kompetencí se specializací jednoznačně nesouvisí. Pedagogové 

všech specializací bez rozdílu ohodnotili průměrnými nejlepšími známkami tyto tři 

kompetence v tomto pořadí: 1) efektivní komunikace, 2) řešení problémů, 3) kooperace. 

V případě odborných znalostí pedagoga je situace obdobná: mezi třemi nejlépe 

ohodnocenými kompetencemi byly napříč specializacemi tyto: výchova a vzdělávání 

v ZŠ (nejvýznamnější u humanitně a všeobecně zaměřených pedagogů, druhá 

nejvýznamnější u přírodovědně zaměřených pedagogů a speciálních pedagogů), řešení 

výchovných problémů (nejvýznamnější kompetence u přírodovědně zaměřených 

pedagogů a speciálních pedagogů a druhá nejvýznamnější u humanitně a všeobecně 

zaměřených pedagogů) a vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení 

(3. nejvýznamnější u všech pedagogů bez rozdílu). Rozdíly ve spočítaných průměrných 

hodnoceních kompetencí jsou přitom zcela minimální – např. u přírodovědně 

specializovaných pedagogů měla první nejvýznamnější kompetence „řešení výchovných 

problémů“ průměrnou známku 2,88 a druhá nejdůležitější kompetence „výchova 

a vzdělávání v ZŠ“ průměrnou známku 2,9. U speciálních pedagogů měla první 

nejdůležitější kompetence – odborná znalost – známku 2,9 a druhá 2,98. Hypotézu H5 

tedy nelze potvrdit a můžeme říci, že specializace pedagoga nemá vliv na jeho 

subjektivní hodnocení důležitosti jednotlivých kompetencí. 

6.6 Diskuze 

V kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Moravskoslezském kraji byl 

největší podíl pedagogů s praxí v rozmezí 16 až 30 let. Jednoznačně nejméně jich bylo 

s praxí nad 31 let. To souhlasí s výsledkem šetření Lazarové a Prokopové, kde taktéž 

převažovali pedagogové s delší praxí. Také v šetření Talis byl zjištěn fakt, že na kurzech 

DVPP byl nejmenší podíl pedagogů ve věku nad 60 let, kteří logicky patří k těm s nejdelší 

praxí vůbec. Tento výsledek může souviset s tím, že pedagogové s takto dlouhou praxí již 

nejsou tolik aktivní jako jejich mladší kolegové, je možné, že jim chybí i nadšení pro práci 

a necítí tedy velkou potřebu se ve svém věku dále vzdělávat. Je také třeba vzít v potaz 

fakt, že schopnost učení starších pedagogů se s přibývajícím věkem zhoršuje, 

a vstřebávání nových informací tak pro ně může být problematické.  

Naprostá většina pedagogů navštívila v posledním roce maximálně čtyři vzdělávací 

akce. Tento výsledek však je ovlivněn skutečností, že sběr dat probíhal v době, kdy ještě 

nebyl školní rok u konce, je tedy nutné vzít v úvahu, že výsledný celkový počet kurzů 
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navštívených za rok bude o něco vyšší.  Stále se však jedná o nízké číslo, zvlášť pokud 

jej porovnáme se zjištěními všech obdobných výzkumů, které uvádějí, že pedagogové 

mají o vzdělávací akce velký zájem. V šetření Talis 2013 se pedagogové zúčastnili 

vzdělávacích akcí průměrně 5x a 6x za rok, ve výzkumu Lazarové a Prokopové z roku 

2003 navštívili pedagogové vzdělávací akce mimo školu až desekrát v roce, což je 

podstatně více než v mém šetření. Rozdíl mezi oběma šetřeními je však více než 10 let, 

je tedy možné, že potřeba pedagogů navštěvovat velké množství kurzů poklesla. 

Z ostatních šetření dále vyplývá, že dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se 

průměrně účastní kolem 70 procent pedagogů, s tím, že se zde projevuje mírný nárůst 

(v šetření Analýza předpokladů z roku 2009 jde o 2/3 pedagogů, v šetření Talis z roku 

2013 je to 70 %, ve Výroční zprávě ČŠI z roku 2015/16 už jde o necelých 76 %).  

Dalším z hlavních (a pozitivních) zjištění mého šetření bylo, že podle většiny pedagogů 

účastnících se kurzů KVIC pokrývá současná nabídka kurzů jejich vzdělávací potřeby 

a připadá jim dostatečná. Takto hodnotili nabídku kurzů i pedagogové v šetření Analýza 

předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich 

pedagogické práce (dále Analýza předpokladů), přičemž zde se jednalo o vzorek z celé 

republiky, a tedy v tomto ohledu pedagogové Moravskoslezského kraje nevybočují. 

Přesto pedagogům z Moravskoslezského kraje v nabídce některé kurzy chybí: nejvíce 

kurzy zaměřené na výchovné metody (koresponduje s výsledky šetření Talis i s Výroční 

zprávou ČŠI, kde také nejvíce chyběly kurzy zaměřené na řešení a prevenci rizikového 

chování žáků) a na práci se  žáky s vývojovými poruchami a s výchovnými problémy 

(zde panuje shoda s výzkumem Starého, Dvořáka, Gregera a Duschinské, kde 

pedagogům chyběla metodika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, 

i s Výroční zprávou ČŠI). Naopak v porovnání s ostatními provedenými šetřeními 

podobného typu se ve výsledcích toho mého zcela minimálně objevuje tematika ICT. Ta 

byla v celorepublikových šetřeních zmiňována velmi často – např. ve výzkumu Starého, 

Dvořáka, Gregera a Duschinské, také ve výzkumu Talis pociťovalo největší potřebu 

vzdělávání právě v této oblasti nejvíce pedagogů. Tento rozdíl ve výsledcích může být 

dán i tím, že od posledních šetření uběhlo již několik let, a pedagogové si mezitím mohli 

mezery ve znalostech oblasti ICT doplnit.  

Velmi pozitivním výsledkem bylo, že všichni zúčastnění pedagogové uvedli, že považují 

naprostou většinu absolvovaných kurzů za dobře využitelnou v praxi. Konkrétně označili 

pedagogové v Moravskoslezském kraji za nejvíce přínosné kurzy zaměřující se na tyto 

oblasti: pedagogika a didaktika odborných předmětů (čtenářská gramotnost, kritické 

myšlení, výtvarné kurzy), výchova a výchovné problémy (šikana, zlobivé děti nebo 
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manipulace) a rozvoj odborných praktických dovedností (třídnické hodiny, motivace 

apod.) Podle šetření Talis měly nejvíce pozitivní dopad na praxi kurzy prohlubující faktické 

znalosti ve vyučovaných předmětech, což odpovídá i mým výsledkům. V šetření Talis se 

však objevily jako nejvíce přínosné kurzy zaměřené na téma poradenství a výchova žáků 

k povolání. Toto téma se v mém šetření nevyskytlo ani jednou, tento rozdíl však je 

nejspíše přímým důsledkem toho, že respondenty šetření Talis byli pedagogové, kteří 

vyučují na 2. stupni základních škol. Pro ně pak je téma volby povolání vzhledem k věku 

vyučovaných žáků logicky značně využitelnější v praxi.  

Mezi pedagogy v Moravskoslezském kraji byly nejvíce navštěvovány kurzy z oblasti 

odborných znalostí, tedy takové, které rozvíjely témata didaktiky, pedagogiky, řešení 

výchovných či studijních problémů a další), a kurzy rozvíjející měkké kompetence. To 

souhlasí se zjištěními Lazarové a Prokopové, kde byla důležitým tématem DVPP 

didaktika a přímá práce ve třídě. Výsledky korespondují i s těmi ze šetření Talis – kde bylo 

nejčastějším tématem navštěvovaných kurzů prohloubení faktických znalostí a vědomostí 

ve vyučovaných předmětech. Dalším významným tématem zde pak byly pedagogické 

kompetence pro výuku předmětů (51 %), přičemž tyto výsledky nelze přímo srovnat, 

neboť tato oblast v mém výzkumu taktéž spadala do nejčastěji zmiňovaných odborných 

znalostí. V zásadě lze tedy říci, že v tomto si výzkumy neodporují. Také ve Výroční zprávě 

ČŠI se uvádí, že nejčastěji byly navštěvovány kurzy týkající se metod a forem výuky 

a kurzy zaměřené na odborné dovednosti ve vyučovaných předmětech, a najdeme zde 

tedy shodu. Naopak v některých výzkumech byly často absolvovány kurzy s ICT 

tematikou (Talis i Výroční zpráva ČŠI), které byly v mém šetření zahrnuty do oblasti 

obecných znalostí a dovedností, jež byla absolvována nejméně často. Rozdíl mezi těmito 

zjištěními může být dán mnou zvolenou kategorizací. Rozdělila jsem totiž kurzy 

s tematikou ICT na dvě skupiny – jedna spadala pod obecné dovednosti (to byly kurzy, 

které rozvíjely IT znalosti nezávislé na povolání účastníka – např. práce s MS Word) 

a druhá spadala pod odborné dovednosti (v případě využití IT technologie jako didaktické 

metody či pomůcky). Nesoulad je tedy možná dán rozdílnou kategorizací témat kurzů.  

Pedagogové v Moravskoslezském kraji navštěvují kurzy dalšího vzdělávání nejen proto, 

že je potřebují, ale také proto, že je baví. Nikdo z respondentů neuvedl, že je k DVPP 

nucen zaměstnavatelem. Ve výsledcích Analýzy předpokladů bylo takových pedagogů 

8 %, což je sice podíl malý, nicméně stále nejde o stav ideální, kdy by se všichni 

pedagogové měli především chtít vzdělávat z vlastní vůle. Z tohoto srovnání vyšel 

Moravskoslezský kraj velice dobře.  
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V oblasti subjektivního hodnocení důležitosti jednotlivých klíčových kompetencí pro 

pedagogickou praxi vyplynulo několik zjištění. Jako nejdůležitější pro práci pedagoga 

byly označeny tyto měkké kompetence: efektivní komunikace a řešení problémů. 

Vzhledem k tomu, že komunikace je základ práce pedagoga a s řešením různorodých 

problémů se potýká dennodenně, není tento výsledek nijak překvapivý. V oblasti 

odborných dovedností označili účastníci výzkumu za ty nejdůležitější kompetence řešení 

výchovných problémů a vzdělávání a výchova v základním školství. Oblast řešení 

výchovných problémů je pro pedagogy velmi psychicky náročná, navíc se v dnešní době 

pedagogové potýkají s nárůstem agresivity i nedostatku respektu, musí řešit situace, které 

v dřívější době tak časté nebyly. Je proto logické, že tuto kompetenci považují 

pedagogové ZŠ za zcela zásadní – bez ohledu na svou specializaci – a potřebují na ní 

neustále pracovat. 

Jedním z hlavních zjištění mé práce je, že specializace pedagogů nemá tak zásadní 

vliv na jejich hodnocení a volbu kurzů DVPP, jak jsem původně předpokládala. Možná 

souvislost se projevila pouze mezi specializací pedagogů a jejich označením mezer 

v nabídce kurzů v Moravskoslezském kraji. Nejvíce byly vzdělávací potřeby pokryty 

u pedagogů ZŠ se všeobecnou specializací. Příčin této skutečnosti může být několik – 

spokojenost všeobecně zaměřených pedagogů může souviset se šíří jejich záběru – 

vyučují všechny předměty, navíc vychovávají menší děti, jimž je třeba ještě pomáhat se 

socializací apod. Také to může způsobeno širší nabídkou kurzů určených pro pedagogy 

ZŠ, což se ovšem z dat získaných z KVIC nepodařilo potvrdit. 

Příčiny nepotvrzených souvislostí mezi specializací pedagogů a jejich hodnocením DVPP 

v Moravskoslezském kraji spatřuji ve svém špatném odhadu. Nejvíce problematickou 

stránkou mého výzkumu je pak počet získaných relevantních dotazníků. Vzhledem 

k tomu, že některé kurzy byly na poslední chvíli zrušeny a některých se nezúčastnili žádní 

pedagogové základních škol, byl získaný vzorek mnohem menší, než bylo očekáváno. 

Vzhledem k tomuto faktu pak bylo problematické získaná data průkazně statisticky 

analyzovat. Je tedy nutné považovat výsledky za orientační a poskytující pouze určitý 

vhled do zkoumané problematiky. Aby bylo možné získat vyplněných dotazníků relevantní 

množství, bylo by nutné sbírat data během celého školního roku, což však bohužel 

vzhledem ke značné vzdálenosti severomoravských vzdělávacích pracovišť a nedostatku 

času tazatelky nebylo možné. Byla tedy nutná redukce, která se bohužel podepsala na 

nízké výpovědní hodnotě získaných dat. Pokud jde o otázky zkoumající klíčové 

kompetence, musím konstatovat, že do dotazníku bylo v otázkách č. 12 a 13 zvoleno 

příliš mnoho variant. Pro další zkoumání by bylo nutné nabízené kompetence redukovat, 

nicméně v tomto případě bylo těžké rozhodnout, které je možno vyřadit. V současné 
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situaci, kdy již byl získán přehled o těch nejvíce označovaných kompetencích, by bylo 

možné tuto redukci provést snáz. Dalším vzniklým a neočekávaným problémem bylo příliš 

málo respondenty zvolených variant u některých odpovědí (např. ze čtyř nabízených 

variant vybírali všichni pouze určité dvě), což mělo za důsledek následné problematické 

vyhodnocování dat a neprůkaznost statistických metod. 

Původní záměr mého šetření bylo i sledovat rozdíly v hodnocení nabídky kurzů mezi 

pohlavími. Bohužel kvůli minimálnímu množství mužů ve vzorku toto nebylo možno 

provést. Tento fakt se ovšem nedal předpokládat, podíl mužů-pedagogů ve školství je sice 

menší než podíl žen, nicméně takto malá účast mužů na kurzech neodpovídá reálnému 

poměru mužů a žen v celé pedagogické obci. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Moravskoslezském kraji je dobře pokryto 

jak tematicky, tak množstvím a rozložením vzdělávacích institucí. Nicméně orientace 

v těchto institucích je pro pedagogy značně problematická, bylo by vhodné zřídit jednotný 

informační portál, na kterém by pedagogové našli zcela kompletní nabídku vzdělávání, 

která je jim v kraji k dispozici. Portál NIDV i web Moravskoslezského kraje informují pouze 

o části nabídek, stejně tak portál EDUin. Pedagogové tak musejí pátrat na několika 

různých místech, a přesto zcela kompletní přehled nezískají.  

Pozitivně lze rozhodně hodnotit, že pedagogové jsou s nabídkou kurzů v zásadě 

spokojeni. Bohužel tento pocit je subjektivní, stále není jasné, zda pedagogové 

nenavštěvují především kurzy, které je baví, nebo se nezaměřují na takové, u kterých cítí 

subjektivní potřebu rozvoje. Mohou však přitom zanedbávat jiné oblasti, ve kterých by 

jejich potřeba vzdělání byla objektivně potřebnější – to však mnohdy nejsou sami schopni 

posoudit. Bylo by nepochybně přínosné (a také mnohem více systematické), kdyby měli 

pedagogové k dispozici hodnotící formulář, který by byl schopen otestovat jejich 

nedostatky i kvality a díky němuž by pedagogové mohli sledovat a průběžně svůj rozvoj. 

Při tvorbě tohoto formuláře by bylo vhodné vzhledem k přehlednosti vycházet 

z kompetenčních modelů v NSP. Zároveň by na základě něj mohli ředitelé škol plánovat 

vzdělávací aktivity, které by respektovaly individuální potřeby pedagogů.  Předešlo by se 

tak např. situacím, kdy jsou na nabízenou vzdělávací akci (kterou je „nutné“ využít) 

vysláni pedagogové, kteří zrovna mají čas nebo chuť se vzdělávat, a téma kurzu je pro ně 

přitom podružné. Bylo by však nutné, aby se stejnou kategorizací NSP pracovaly 

i vzdělávací organizace, a pedagogové se tak mohli explicitně dozvědět, které 

z kompetencí NSP nabízené kurzy rozvíjejí – momentálně je totiž třídění vzdělávacích 

akcí u poskytovatelů vzdělávání nejednotné a není snadné se v něm mnohdy zorientovat.  
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Plánování vzdělávacích akcí souvisí i s finančním aspektem DVPP, neboť ředitelé jsou 

mnohdy nuceni využívat ty vzdělávací akce, které jsou financovány z evropských 

programů, a tudíž jsou zadarmo – neznamená to však, že jsou právě tyto kurzy ty nejvíce 

přínosné právě pro jejich pedagogy. V tomto ohledu vidím příslib do budoucna v tzv. 

šablonách, které reflektují potřeby jednotlivých škol, pomáhají jim realizovat a sledovat 

určitý koncept a také přinášejí tolik potřebné peníze navíc do rozpočtu na DVPP.  
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7 Závěr 

Ústředním tématem této bakalářské práce bylo další vzdělávání pedagogů základních 

škol v Moravskoslezském kraji. V prvé řadě však bylo potřeba definovat pojem dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho cíle. Pro uvedení do tematiky byla nastíněna 

i historie dalšího vzdělávání pedagogů, a to v průběhu 20. století a počátku 21. století. 

Byla zmíněna legislativa ošetřující oblast DVPP a vyjmenovány typy organizací, které mají 

dle zákona povoleno tento druh vzdělávání poskytovat. Připomněla jsem také důležité 

dokumenty, které se oblastí dalšího vzdělávání pedagogů v České republice zabývají, 

a státní instituce, které tuto oblast monitorují. Pro zasazení empirického šetření do 

kontextu jsem se zaměřila i na současnou situaci na poli dalšího vzdělávání pedagogů – 

na změny, které v naší společnosti probíhají, a jak na ně musí reagovat pedagogové, i na 

to, jaké jsou dnes na pedagogy kladeny nároky. Dále jsem zmínila několik aktuálních 

témat, která jsou ve středu zájmu jak Ministerstva školství a celé veřejnosti, tak 

samotných pedagogů. Největším (a bohužel stále nedořešeným) tématem se ukázaly být 

standardy učitele a kariérní řád, neboť to, že tyto standardy stále chybí, odráží stále 

trvající systémovou neukotvenost nejen v oblasti ohodnocení kariérního postupu 

pedagogických pracovníků, ale také v celé oblasti dalšího vzdělávání pedagogů. Stále 

není jednoznačně legislativně stanoveno, jaké odměny by měly být pedagogům za 

prohloubení znalostí a dovedností poskytovány, ani to, jakým způsobem by tento jejich 

pokrok měl být posuzován. V další části práce jsem pro potřeby empirického šetření 

charakterizovala klíčové kompetence pedagogů a představila jsem Národní soustavu 

povolání (jakožto projekt, který se vyznačuje snahou o zavedení určitého systému), jejíž 

seznam a charakteristika klíčových kompetencí pedagogů základních škol byly 

východiskem pro třídění kompetencí do jednotlivých oblastí.  

Cílem další části práce bylo získat přehled o nabídce kurzů dalšího vzdělávání v tomto 

kraji a srovnat tuto nabídku s ostatními kraji České republiky, kdy bylo zjištěno, že 

nabídka kurzů v tomto kraji je nadprůměrná a pokrytí organizacemi poskytujícími DVPP 

rovnoměrné, což také zvyšuje dostupnost dalšího vzdělávání. Byly charakterizovány 

organizace, jež DVPP v Moravskoslezském kraji poskytují, přičemž hlavní pozornost byla 

upřena na organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a informační centrum, Nový Jičín, neboť tato organizace je největším poskytovatelem 

DVPP v Moravskoslezském kraji. V rámci této organizace pak byly charakterizovány jí 

pořádané vzdělávací kurzy. Ukázalo se, že nabídka kurzů je zde opravdu široká a počet 

nabízených kurzů je jeden z nejvyšších z celé České republiky. Kurzy rozvíjely nejvíce 

oblast odborných znalostí a dovedností, jako jsou didaktika předmětů, pedagogika, 

vzdělávání žáků se specifickými potřebami nebo řešení výchovných problémů, což 
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odpovídá oblastem, které jsou zásadní pro vykonávání povolání pedagoga i dle NSP. 

Jistou rezervu u této organizace pak spatřuji v délce jednotlivých vzdělávacích akcí, neboť 

nejčastěji pořádané jednorázové 1–2hodinové kurzy dle nejnovějších výzkumů nepatří 

mezi ty nejvíce efektivní.  

Cílem následného empirického šetření bylo zjistit, jak nabídku DVPP v Moravskoslezském 

kraji hodnotí sami pedagogové. Z dotazníků vyplynulo, že naprostá většina pedagogů je 

s nabídkou vzdělávacích akcí v kraji spokojena, všichni respondenti se dalšího vzdělávání 

účastní z vlastní vůle a všichni také uvedli, že většinu absolvovaných kurzů bylo možné 

použít i v praxi. Nejvíce jim v nabídce chyběly kurzy zaměřující se na oblast výchovných 

problémů a práce s dětmi se specifickými potřebami. Vzhledem k současnému 

důraznému prosazování inkluze a ke změnám v chování dnešních dětí jsou tato témata 

pro pedagogy jistě potřebná a aktuální a vzdělávací organizace by je měly v dostatečném 

počtu zahrnout do své nabídky kurzů. Rezervy pak spatřuji v počtu kurzů, které 

pedagogové za rok navštívili. Vzhledem k tomu, že pedagogové jsou ochotni se dle 

výzkumů dále vzdělávat a dle zákona mají na tuto činnost vyhrazeno 12 dní, mým 

očekáváním byl mnohem vyšší počet absolvovaných kurzů. Otázkou zůstává, jak a zda 

vůbec těchto 12 dní pedagogové využívají a zda má o této činnosti jejich zaměstnavatel 

přehled, případně je k dalšímu vzdělávání pobízí. Jelikož další vzdělávání může probíhat 

i jinými formami, než jsou kurzy a semináře, mohla by být otázka, do jaké míry a jakým 

způsobem využívají pedagogové přiděleného možného volna ke vzdělávání, námětem na 

další šetření. Šetření v oblasti klíčových kompetencí ukázalo, že se všichni pedagogové 

bez ohledu na svou specializaci shodli na těchto nejdůležitějších měkkých kompetencích: 

efektivní komunikace, řešení problémů a kooperace. V oblasti odborných znalostí se také 

všichni shodli na těchto nejdůležitějších kompetencích: řešení výchovných problémů, 

výchova a vzdělávání v ZŠ a vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení. Obecně se 

v rámci šetření ukázalo, že není prokazatelná souvislost mezi specializací pedagogů 

a typem jimi absolvovaných kurzů nebo výběrem nejdůležitějších klíčových kompetencí. 

Také vyšlo najevo, že míra využitelnosti kurzů v praxi a ani důvody pro účast na DVPP 

nejsou závislé na délce praxe pedagoga. Možná souvislost se ukázala pouze mezi 

specializací pedagogů a volbou typu kurzu, který jim v nabídce chybí – téměř všem 

všeobecně specializovaným pedagogům totiž nic nechybělo. Je zřejmé, že pedagogičtí 

pracovníci jsou si dobře vědomi, které kompetence jsou k jejich povolání nutné a měli by 

se tak na jejich prohlubování soustředit, což jim nabídka kurzů umožňuje. 

Pojetí klíčových kompetencí tak, jak jej stanoví NSP, je bezpochyby dobrým vodítkem pro 

samotné pedagogy, na co se ve svém vzdělávacím procesu zaměřit. Nicméně je třeba 

poznamenat, že takto charakterizované kompetence se neodráží nikde v zákoně, není 
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povinností ředitelů škol je nějak zaznamenávat (jejich úroveň či profesionální posun 

pedagogů) či s nimi pracovat. To tak zůstává pouze volitelnou činností, které by každý 

ředitel školy měl v ideálním případě věnovat značnou pozornost. Určitou nadějí v tomto 

směru jsou tzv. šablony vydané Ministerstvem školství, které nutí školy pracovat na těch 

vzdělávacích oblastech, ve kterých mají největší mezery, a naznačují tak pokus o určitou 

systémovost, která v dalším vzdělávání pedagogů stále tolik chybí. Chybí také systém, 

kterým by úroveň jednotlivých kompetencí pedagogů byla hodnocena – tak, aby bylo 

zřejmé samotnému pedagogovi i jeho nadřízenému, kde jsou pedagogova silná i slabá 

místa, a oba se tak mohli při plánování dalšího vzdělávání na tyto slabiny zaměřit 

a sledovat postupně případné zlepšení. Oblast dalšího vzdělávání pedagogů má před 

sebou ještě dlouhou cestu a lze jen doufat, že dlouholetá diskuze o standardech učitele 

a kariérním řádu, které by daly základ i systému pro DVPP, bude brzy úspěšně ukončena 

a tyto věci budou konečně legislativně řádně ukotveny. 
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Příloha A – Seznam použitých zkratek 

ČŠI Česká školní inspekce 

DVPP Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

EU Evropská unie 

ICT Informační a komunikační technologie 

KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační 

centrum, Nový Jičín 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

NIDV Národní institut dalšího vzdělávání 

NSP Národní soustava povolání 

RVP Rámcové vzdělávací programy 
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Příloha B – Dotazník  

Obr. 1: Dotazník 1. strana 
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Obr. 2: Dotazník 2. strana 
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Příloha C – Graf: Vztah mezi specializací pedagogů a typu 

absolvovaných vzdělávacích kurzů  

Zdroj: vlastní zpracování 
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