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ABSTRAKT 

Diplomová se věnuje tématu analýzy vzdělávacích potřeb dospělých v profesním 

vzdělávání, konkrétně se zaměřuje na analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů na gymnáziu, 

které si student vybral pro realizaci výzkumného šetření. V dnešní době je velmi 

diskutovaným tématem další vzdělávání pedagogických pracovníků, jelikož jedním z cílů 

dokumentu Strategie 2030+ je právě proměnit školy v učící se organizace. Ale dříve než lze 

určit vzdělávací program, tak se musí analyzovat a identifikovat vzdělávací potřeby. Proto 

cílem diplomové práce je především analyzovat a identifikovat vzdělávací potřeby pedagogů 

na gymnáziu a poté navrhnout program jejich realizace. Práce je rozdělena na teoretickou  

a empirickou část. Teoretická část je zpracována na základě studia odborné literatury  

a dalších dostupných zdrojů. Zabývá se vymezením základních pojmů týkajících se daného 

tématu, kompetencemi, sebevzděláváním, dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, 

problematikou vzdělávání dospělých, motivací a bariérami ve vzdělávání dospělých, 

celoživotním vzděláváním, vzdělávacími potřebami, zejména jejich analýzou a v neposlední 

řadě i profesí učitele, tedy prestiží profese, osobností učitele a soudobým vzděláváním 

učitelů. Praktická část se pak věnuje výzkumu, který se snaží za pomoci zvolených metod 

identifikovat a analyzovat vzdělávací potřeby pedagogů na daném gymnáziu v rámci jejich 

profesní dráhy. Ve výzkumném šetření je využito metody dotazování u pedagogů, rozhovoru 

v případě vedení školy a obsahové analýzy dokumentů školy. 
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the analysis of the educational needs of adults in professional 

education, specifically focuses on the analysis of the educational needs of grammar school 

teachers, which the student choses for the implementation of research. Today, the further 

education of pedagogical staff is a much-discussed topic, as one of the goals of the Strategie 

2030+ document is to transform schools into learning organizations. But before a educational 

program can be determined, educational needs must be analyzed and identified. Therefore, 

the aim of the diploma thesis is primarily to analyze and identify the educational needs of 

grammar school teachers and then to design a program for their implementation. The work 

is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is based on the study of 

professional literature and other available sources. It deals with the definition of basic 

concepts related to the topic, competencies, self-education, further education of teachers, 

issues of adult education, motivations and barriers in adult education, lifelong learning, 

educational needs, especially their analysis and last but not least the teaching profession, the 

prestige of the profession, personalities of teachers and contemporary teacher education. The 

practical part is then devoted to research, which seeks to use selected methods to identify 

and analyze the educational needs of teachers at the grammar school within their careers. 

Based on the results of the analysis of educational needs, an educational program for 

grammar school teachers, where the research survey was carried out, will be designed. The 

research survey uses the method of questioning teachers, interviews in the case of school 

management and content analysis of school documents. 
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Úvod  

Tématem mé diplomové práce je analýza vzdělávacích potřeb dospělých v profesním 

vzdělávání, v mém případě pedagogů na gymnáziu. Téma mě zaujalo hlavně proto, jelikož 

je v dnešní době celkem diskutované i v dokumentu Strategie 2030+. Tento dokument byl 

vydán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které v České republice zaštiťuje 

další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedním z cílů Strategie 2030+ je proměnit školu 

v učící se organizaci pomocí DVPP. To by mělo být nastaveno podle kompetenčního profilu 

učitele, jehož účelem bude právě profesní a osobnostní rozvoj učitelů, ale i naplňování 

vzdělávacích potřeb škol, jejich učitelů, ředitelů a dalších pedagogických pracovníků tak, 

aby tyto potřeby mohly být naplněny z větší míry přímo v dané škole. Cílem vzdělávacích 

kurzů a metodické podpory bude zejména usnadnit vzájemné učení a podporu uvnitř škol, 

ale také mezi školami. Dále usnadnit přenos osvědčených a funkčních inovativních metod 

(Strategie 2030+, 2020, s. 53–54). 

Cílem diplomové práce je uskutečnit analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů gymnázia. 

V teoretické části se budu nejdříve zabývat obecně vzděláváním dospělých, tedy cílovou 

skupinou, a specifiky ve vzdělávání dospělých, jako jsou motivace a bariéry. Poté se 

zaměřím na vzdělávací potřeby u učitelů, průběh analýzy, její metody a výstupy. 

V neposlední řadě představím charakteristiku profese učitele, její prestiž, osobnost učitele  

a jeho profesní rozvoj. V empirické části se zaměřím na konkrétní gymnázium, kde budu 

pomocí vybraných výzkumných metod analyzovat vzdělávací potřeby pedagogů. V analýze 

využiji metodu dotazování, obsahovou analýzu dokumentů a rozhovor.  
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1 Vymezení základních pojmů  

Na začátku mé diplomové práce chci vymezit několik základních pojmů – analýza, další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, sebevzdělávání, kompetence, klíčové kompetence  

a kompetenční model. 

1.1 Analýza  

Průcha a Veteška (2014, s. 29) definovali analýzu jako „postup zkoumání struktury, vztahů 

kontextu aj., při kterém je celek rozložen na jednotlivé prvky podle předmětu sledovaného 

zájmu. V sociálních vědách najdeme celou řadu analýz, například faktorovou, dokumentů, 

obsahovou, kontextuální, funkcionální aj.“  

Analýza je základní metodou poznávání objektů, jevů a procesů, kdy se poznávaný objekt 

rozkládá na jednotlivé části (prvky, složky, znaky atd.). Zjišťují se vzájemné souvislosti mezi 

nimi, mezi částmi a celkem, mezi celkem a okolím, mezi celky, které jsou ve vztahu apod. 

Po analýze následuje syntéza, která umožňuje vytvoření závěrů (Palán, 2002, s. 13). 

1.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

U dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jde o celoživotní rozvíjení profesních 

kompetencí, které navazuje na přípravné vzdělávání. Podle zákona č. 563/2004 Sb. (§ 24) 

mají pedagogičtí pracovníci po celou dobu vykonávání pedagogické činnosti povinnost 

dalšího vzdělávání. Toto další vzdělávání má dvě formy – vzdělávání na vysokých školách 

a ve vzdělávacích zařízeních s akreditací MŠMT nebo samostudium. Vyhláška č. 317/2005 

Sb. zpřesňuje podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v institucích. Tato 

vyhláška vymezuje tři druhy dalšího vzdělávání:  

1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, 

2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, 

3. studium k prohlubování odborné kvalifikace.  

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou, po 

úspěšném splnění získává absolvent osvědčení. Kromě vysokých škol se další vzdělávání 

pedagogických pracovníků může konat i v Národním institutu pro další vzdělávání (Průcha, 

Veteška, 2014, s. 72–73).  
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Kohnová a kol. (1995, In: Lazarová, 2006, s. 13–14) charakterizují další vzdělávání 

pedagogických pracovníků jako: 

- „systematický, nepřetržitý a koordinovaný proces, který navazuje na pregraduální 

vzdělání a trvá po celou dobu učitelovy profesionální kariéry,  

- celoživotní rozvíjení profesních kompetencí učitele a trvalý osobnostní rozvoj 

učitele,  

- společensky zvláště významnou oblast vzdělávání dospělých, 

- základní předpoklad transformace školství, 

- nejefektivnější formu vyrovnávání obsahu i metod vzdělávání a výchovy ve školství 

s rychlými proměnami v hospodářsko-technickém i kulturně sociálním kontextu“. 

1.3 Sebevzdělávání  

Sebevzdělávání považujeme za formu vzdělávání, ve kterém si jedinec převážně sám 

stanovuje cíle, vybírá učivo, volí metody a techniky, motivuje se, řídí a kontroluje průběh 

svého učení a hodnotí jeho kvalitu. Sebevzdělávání je podmíněno osobností jedince, jeho 

stářím, životními zkušenostmi, vytrvalostí, motivací a sebepojetím. Důležitým faktorem je  

i správné vytyčení cílů a vhodné podmínky k učení (Průcha, Veteška, 2014, s. 246). 

Sebevzdělávání můžeme také chápat jako dovršení předchozích etap vzdělávání člověka, 

jelikož je spojeno s intelektuální zralostí sebevzdělávajícího se jedince a vede ke 

zdokonalování a rozvoji osobnosti. Tento druh vzdělávání probíhá na základě vlastních 

rozhodnutí jedince, který se vzdělává vlastním způsobem a využívá vlastní materiály  

a sociální prostředí (Pospíšil, 2001, In: Zormanová, 2017, s. 42).  

Mužík (2005, s. 112) definuje sebevzdělávání jako formu vzdělávání, v níž se ztotožňují do 

jedné osoby účastník (student) a lektor (učitel). Je orientováno především na politické, 

náboženské, pracovně-kvalifikační problémy nebo na rozšíření všeobecného vzdělání cestou 

prohloubení kulturně-estetických znalostí, tvorbou řady zájmově orientovaných dovedností 

apod. Sebevzdělávání je dnes významnou cestou, jak řešit pracovní i životní problémy.  

1.4 Kompetence  

Kompetence můžeme definovat jako „souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů  

a hodnot, jejichž specifické kombinace v daném kontextu umožňují kompetentní výkon, 
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k němuž termín kompetence odkazuje a směřuje“ (Průcha, Veteška, 2014, s. 158). Další 

definice, kterou bych chtěla uvést, je od Hroníka (2007, s. 61–62), ten tvrdí, že kompetence 

je „trs znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností, který podporuje dosažení cíle“. Právě 

tento trs lze pozorovat ve vzorku chování. Vzorek chování je vlastně časově a logicky 

ohraničená část chování, kde můžeme identifikovat vícero kompetencí. Z toho vyplývá, že 

kompetence nejsou jen dovednosti, ale také způsoby, prostřednictvím kterých dosahujeme 

efektivních výkonů.  

Průcha a Veteška (2014, s. 158) vysvětlují rozdíl mezi pojmy competence a competency, 

jelikož v anglickém jazyce má pojem kompetence dva ekvivalenty. Když se nejprve 

podíváme na pojem competence, ten je využíván ve smyslu podávání kompetentního výkonu 

v určité situaci, jde tedy o způsobilost, kompetenčnost, neformální kvalifikaci. Pojem 

competency je zase soubor těch vědomostí, dovedností, návyků, postojů a hodnot, které 

v určité situaci kompetentní výkon umožňují.   

Mezi nejvýznamnější charakteristické znaky kompetence můžeme zařadit:  

– Kontextualizovanost, což znamená, že by měla být zasazená do určitého prostředí nebo 

situace. Ty jsou vyhodnocovány a spoluvytvářeny také předchozími zkušenostmi, znalostmi, 

zájmy a potřebami ostatních účastníků situace.  

– Multidimenzionálnost, jelikož se skládá z různých zdrojů (znalosti, dovednosti, postoje); 

předpokládá, že se zdroji bude efektivně nakládáno. Tyto zdroje jsou propojeny se 

základními dimenzemi lidského chování. Kompetence tedy obsahuje chování a v chování se 

také projevuje.  

– Je definována standardem, to si můžeme vysvětlit tak, že jsou předem nadefinovány úrovně 

kompetencí a očekávaná úroveň kompetence, zároveň je předem určený soubor výkonových 

kritérií. Jedinci je umožněno, aby se u něj kompetence projevila a aby byl schopen ji sám 

změřit a vyhodnotit.  

– Potenciál pro akci a rozvoj, jelikož kompetence se získává a rozvíjí v procesech vzdělávání 

a učení (Veteška, Tureckiová, 2008a, s. 31–32). 
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1.4.1 Kompetence učitele  

Vašutová (2007, s. 32–33) popisuje profesní kompetence učitele a rozděluje je podle cílů 

vzdělávání a funkcí školy.  Tato struktura kompetencí může pomoci učiteli lépe porozumět 

své profesi a hledat podněty pro sebereflexi a sebezdokonalení.  

1. Vzdělávací cíl – učit se poznávat, je naplňován kvalifikační funkcí školy  

- předmětová kompetence – odpovídající znalosti a dovednosti z aprobačních oborů, 

- didaktická/psychodidaktická kompetence – výběr a didaktická transformace 

učiva,  

- pedagogická kompetence – vztahuje se k procesům a podmínkám výchovy, 

prostředkům výchovy apod.,  

- informatická a informační kompetence – dovednost práce s informacemi hlavně 

v rámci vyučovaných předmětů, znalost informačních zdrojů včetně ICT a práce 

s nimi, relevantnost a významnost informačních zdrojů i informací atd.,  

- manažerská kompetence – organizace a řízení učebních i mimovýukových aktivit 

žáků aj., 

- diagnostická a hodnoticí kompetence – vztahuje se k diagnostikování žákových 

projevů, výkonů, faktorů, které mají vliv na výsledky učení žáků. 

2. Vzdělávací cíl – učit se žít, vztahuje se k socializační funkci školy  

- sociální kompetence – dovednost jednat v různě složitých a náročných 

pedagogických i lidských situacích, porozumět jim, umět je řešit, orientace ve 

struktuře sociálních vztahů, rolí a pozic, porozumění dynamice sociální skupiny, 

aktivně a promyšleně ovlivňovat klima třídy atd., 

- prosociální kompetence – připravenost pomáhat těm, kdo to potřebují, být otevřen 

druhým, umět spolupracovat s druhými, být solidární a nést zodpovědnost za druhé, 

dokázat řešit konflikty, 

- komunikativní kompetence – navázání, udržení a rozvíjení komunikace se žáky, 

jejich rodiči i kolegy a vedením školy a dalšími sociálními partnery, zvládat základy 

pedagogické komunikace ve třídě,  

- intervenční kompetence – řešení výchovných situací, případně problémů žáků, 

připravenost na práci s různorodou žákovskou populací (minority, sociálně 

znevýhodnění apod.). 
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3. Vzdělávací cíl – učit se jednat, realizovaný v rámci integrační funkce školy  

- všeobecný rozhled / osobnostně kultivující kompetence – oblast společenského 

dění a společenských procesů, které je třeba vysvětlit a zpřístupnit, vysvětlit potřebné 

kulturní a historické souvislosti, evropské a globální souvislosti, vliv na hodnotový 

systém žáků, 

- multikulturní kompetence – pomáhat při integraci různých jedinců do společnosti, 

pomáhat pochopit a respektovat odlišné kultury, aktivně přispívat k multikulturnímu 

soužití, 

- environmentální kompetence – oblast uchování životního prostředí, aktivní úsilí  

o ochranu životního prostředí, 

- proevropská kompetence – podpora výchovy k evropskému občanství, orientace 

v integračních procesech a globalizujícím se prostředí Evropy. 

4. Vzdělávací cíl – učit se být, je naplňován personalizační funkcí školy  

- diagnostická kompetence – rozeznání potenciality žáků, návrh a realizace pro ně 

adekvátních vzdělávacích postupů / přístupů, 

- hodnoticí kompetence – vytváření podmínek pro adekvátní sebehodnocení  

a sebepojetí žáků, pro rozvíjení jejich sebereflexe,  

- kompetence k zdravému životnímu stylu – oblast péče o své zdraví a zdraví žáků, 

způsob organizace pracovního a volného času,  

- poradensko-konzultační kompetence – pomoc žákům v životní a profesní 

orientaci, v řešení učebních problémů, formování postojů apod. 
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2 Vzdělávání dospělých 

Vzdělávání dospělých v dnešní době nabývá na důležitosti především v oblasti personální 

politiky. Vzdělávání je považováno za trend a nutnost současné doby, jelikož patří mezi 

významné činitele ekonomického růstu a má vliv na konkurenceschopnost na trhu práce 

(Zormanová, 2017, s. 21). 

2.1 Vymezení pojmu vzdělávání dospělých 

Průcha a Veteška (2014, s. 301–302) definují vzdělávání dospělých jako „vzdělávací proces, 

který zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované dospělými jedinci v rámci formálního 

a neformálního vzdělávání“. Cílem vzdělávání dospělých je anticipace výsledků 

vzdělávacích aktivit nebo i představa o zamýšlené změně, tedy o získání nových dovedností 

a znalostí (Veteška, 2016, s. 90).  

Vzdělávání dospělých můžeme rozdělit na formální, neformální a informální.  

- Formální vzdělávání – je realizováno zpravidla ve školách, dospělí jsou účastníci 

některého navazujícího stupně školního vzdělávání (např. VOŠ, VŠ). 

- Neformální vzdělávání – je součástí celoživotního vzdělávání, realizuje se ve 

vzdělávacích zařízeních podniků, v soukromých vzdělávacích institucích,  

v organizacích zájmového, sportovního, uměleckého a jiného vzdělávání. Může být 

organizované (ale dobrovolné) nebo bezplatné či za úplatu. Důležité je, že účastník 

může dostat certifikát, osvědčení nebo licenci, ale toto učení nevede k získání 

určitého, státem uznávaného stupně vzdělání. 

- Informální vzdělávání – odehrává se v každodenních situacích v rodině,  

v zaměstnání, při četbě novin, knih, při poslechu rozhlasu, sledování televize atd. 

Informální vzdělávání je neúmyslné vzdělávání se v průběhu celého života, je tedy 

nesystematické, nerealizuje se v institucích a není organizované. Avšak v životě 

člověka je toto učení nenahraditelné a hraje v něm velkou roli (Průcha, 2014,  

s. 21–24). 
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Vzdělávací systém se skládá ze vzdělávání dětí a mládeže a vzdělávání dospělých, tyto dvě 

části společně jsou součástí celoživotního vzdělávání / učení (Veteška, 2016, s. 88). 

Celoživotní učení / vzdělávání lze definovat jako „veškeré účelné formalizované i neformální 

činnosti související s učením, které se průběžně realizují s cílem dosáhnout zdokonalení 

znalostí, dovedností a odborných předpokladů“ (Průcha, Veteška, 2014, s. 60). Palán  

a Langer (2008, In: Zormanová, 2017, s. 21) chápou vzdělávání v tomto pojetí jako 

„celoživotní proces, který je uvědomělý a vede k formování osobnosti a postojů člověka, 

rozvoji jeho zájmů, osvojování vědomostí, dovedností, návyků, získávání zkušeností, 

osvojování efektivních vzorců chování, učí člověka vést kvalitní po všech stránkách 

plnohodnotný život ve společnosti“.   

Celoživotní učení můžeme rozdělit do dvou etap – počáteční a další vzdělávání. Do 

počátečního vzdělávání řadíme veškeré formální vzdělávání v rámci vzdělávací soustavy. 

Počáteční vzdělávání probíhá především v mladém věku a může být ukončeno kdykoli po 

splnění povinné školní docházky. Vzdělávání je ukončeno buď vstupem na trh práce, nebo 

přechodem mezi ekonomicky neaktivní obyvatele. Další vzdělávání probíhá až po prvním 

vstupu jedince na trh práce, vlastně po dosažení určitého stupně vzdělání. Další vzdělávání 

se zaměřuje na velmi široké spektrum vědomostí, znalostí, dovedností, zkušeností  

a kompetencí, které mohou být důležité pro uplatnění v osobním, pracovním i občanském 

životě. Tuto etapu celoživotního učení můžeme rozdělit na vzdělávání občanské, zájmové  

a profesní (další profesní vzdělávání) (Veteška, 2010, s. 17–19). 

Občanské vzdělávání dospělých jsou všechny vzdělávací aktivity zaměřené na znalosti práv 

a povinností osob v jejich občanských, společenských, politických i rodinných rolích a také 

na to, jak tyto role zodpovědně a efektivně naplňovat (Dvořáková, Šerák, 2016, s. 116). 

Beneš (2014, s. 156) uvádí, že „občanské vzdělávání dospělých lze definovat jako 

organizované vzdělávání za účelem racionálního pochopení politického dění a vytvoření 

kompetencí, umožňujících se orientovat v politické oblasti a participovat na veřejném 

životě“. Občanské vzdělávání zahrnuje více oblastí, mezi které patří oblast etická, estetická, 

právní, ekologická, zdravotnická, tělovýchovná, všeobecně vzdělávací, náboženská, 

filozofická, ekonomická, komunitní, sociální a politická (Veteška, 2016, s. 137). 
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Do dalšího vzdělávání patří také vzdělávání zájmové, které můžeme definovat jako určitý 

komplex výchovně-vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších aktivit a činností, 

přičemž tyto aktivity a činnosti jsou systematické, jednorázové, neformální a dobrovolné. 

Cílem zájmového vzdělávání je efektivně naplnit volný čas a také umožňuje lidem získat 

vědomosti a dovednosti mimo školní vzdělávání (Průcha, Veteška, 2014, s. 307). Podle 

obsahu můžeme zájmové vzdělávání dospělých rozdělit na: kulturní a estetickou výchovu, 

pohybovou a sportovní výchovu, cestování a turistiku, zdravotní výchovu, environmentální 

výchovu, náboženskou a duchovní výchovu, vědecko-technické vzdělávání a jazykové 

vzdělávání (Šerák, 2009, s. 137–182). 

Poslední součástí dalšího vzdělávání je vzdělávání profesní. Veteška (2010, s. 19) uvádí, že 

součástí profesního vzdělávání je další profesní vzdělávání. Pojem další profesní vzdělávání 

lze definovat jako „všechny formy profesního a odborného vzdělávání v průběhu aktivního 

pracovního života, po skončení odborného vzdělávání a přípravy na povolání v rámci 

počátečního, formálního vzdělávání“ (Průcha, Veteška, 2014, s. 73). Oproti tomu profesní 

vzdělávání zahrnuje veškerou přípravu jedince na výkon určitého povolání, tzn. studium  

v rámci formálního školského systému, samostudium, rekvalifikace, podnikové vzdělávání 

apod. Profesní vzdělávání má tři oblasti – normativní, kvalifikační a vzdělávání v průběhu 

adaptace a orientace. Normativní vzdělávání bývá upraveno určitou právní normou, proto 

sem řadíme zejména školení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na rozdíl od 

kvalifikačního vzdělávání, které se soustředí na edukační aktivity spojené s kvalifikací 

jedince (zvyšování/rozšiřování kvalifikace, prohlubování kvalifikace, její udržování  

a obnovování). Vzdělávání v průběhu adaptace a orientace se realizuje zejména při nástupu 

pracovníka do zaměstnání. Zabývá se zprostředkováním všech důležitých informací 

nezbytných pro výkon určité práce (Dvořáková, Šerák, 2016, s. 111–112). 

Do celoživotního učení můžeme zahrnout ještě podnikové vzdělávání. Podnikové nebo také 

firemní vzdělávání jsou všechny edukační aktivity, které zajišťuje organizace. Cílem je 

změnit nebo doplnit kvalifikaci pracovníků. Teorie podnikového vzdělávání odlišuje trénink 

(výcvikové a vzdělávací akce zaměřené na získávání a rozvoj odborných  

a specifických kompetencí) a rozvojové aktivity (zaměřené na budoucí požadavky trhu práce 

a možnosti uplatnění podniku) (Průcha, Veteška, 2014, s. 217–218). 
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Posledním pojmem, který bych chtěla uvést k této problematice, je efektivnost vzdělávání 

dospělých. Efektivnost vzdělávání dospělých můžeme charakterizovat jako poměr mezi 

přínosem vzdělávací akce a vynaloženými náklady, popř. úsilím účastníka vzdělávání. Jde  

o zjišťování optimálního vztahu mezi vstupy (náročnost přípravy vzdělávací akce, 

vynaložené náklady – finanční, materiální a lidské) a výstupy (přínos pro jedince a firmu). 

Firma efektivitu měří v souvislosti se zvýšením produktivity práce (výkonnosti pracovníků), 

zvýšením kvality výrobků či služeb, snížením fluktuace, zvýšením motivace apod. (Průcha, 

Veteška, 2014, s. 97). 

2.2 Cílová skupina vzdělávání dospělých  

V první řadě bych chtěla definovat pojem dospělost. Podle Průchy a Vetešky (2014, s. 87) 

je dospělost z psychologického a biologického hlediska období vrcholu zrání jedince. Pro 

většinu lidí je to období životní stabilizace (např. myšlenková, pracovní) a životního 

realismu. Jedinec je vytrvalý, odpovědný a umí si plánovat vlastní život. Dvořáková a Šerák 

(2016, s. 79) považují za dospělého jedince takového člověka, který „ukončil svou vzdělávací 

dráhu ve formálním vzdělávacím systému a jehož hlavní sociální role se dají charakterizovat 

statusem dospělého člověka“. 

Cílovou skupinou ve vzdělávání dospělých jsou dospělí účastníci vzdělávání, kteří mají 

specifické vzdělávací zájmy nebo potřeby. Jde tedy o skupiny dospělých, se kterými se 

pracuje nebo pro které je realizována daná vzdělávací aktivita (Dvořáková, Šerák, 2016,  

s. 81). U cílových skupin je velmi důležité jejich určení, a to nejen zvenčí, ale i potenciální 

účastníci musí sebe samotné chápat jako specifickou cílovou skupinu. Právě omezení 

heterogenity účastníků přispívá k větší efektivitě učebních procesů (Beneš, 2014,  

s. 108–109). Mezi specifické skupiny dospělých účastníků vzdělávacích aktivit můžeme 

zařadit skupiny znevýhodněné či rizikové (např. nezaměstnaní, ženy na / po rodičovské 

dovolené, negramotní a funkčně negramotní, imigranti apod.), pracovníky na specifických 

pozicích nebo ve specifických profesích (např. lektoři, manažeři, IT specialisté apod.) 

popřípadě skupiny ve specifických sociálních rolích (např. rodiče a lidé na rodičovství se 

připravující, truchlící apod.). Výlučnou cílovou skupinou jsou potom senioři, to znamená 

jedinci ve věku 65+ (Dvořáková, Šerák, 2016, s. 81).  
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2.3 Specifika vzdělávání dospělých  

Vzdělávání v dospělosti je považováno za nutný doprovodný jev života, jelikož se mohou 

objevit situace, kdy dospělý jedinec zjišťuje, že v určitých směrech nesplňuje nároky  

a požadavky, které mu klade zaměstnavatel, pracovní pozice, profese, rodina či nějaká 

veřejná činnost. Vzdělávání v dospělosti může přispět k dosažení kariérního postupu, vyšší 

mzdě, seberealizaci nebo k větší prestiži (Zormanová, 2017, s. 44). 

Pro dospělého člověka jakožto účastníka vzdělávání je charakteristický již vytvořený způsob 

života, méně času na vzdělávání a učení, jasná představa cílů, obsahu a výsledků vzdělávání, 

zodpovědnost za řešení i naplňování vzdělávacích potřeb, reálné sebepojetí, samostatnost  

a sebeřízení při učení, široký zkušenostní základ (životní i pracovní), potřeba uplatnit 

získané zkušenosti při vzdělávání, preference praxe a občasná kritika k teorii, obtížnější 

soustředěnost a změny v senzomotorických a paměťových funkcích (Bočková, 2002, Barták, 

2003, In: Dvořáková, Šerák, 2016, s. 80). 

Ve vzdělávacím procesu nastávají charakteristické změny, které jsou spojeny s procesem 

stárnutí. Tyto změny se projevují v oblasti tělesné (zhoršení zraku a sluchu, změny v oblasti 

motoriky – zpomalování pohybů) i psychické (zhoršení paměti – zejména krátkodobé). Také 

se mění vnímání dospělých jedinců, což se projevuje vlivem vlastních zkušeností na 

vnímání, klesáním rychlosti vnímání, snížením rychlosti úkonů, zvětšením reakční doby  

a v neposlední řadě se zvyšuje i unavitelnost organismu (Zormanová, 2017, s. 44). 

Mužík (2004, In: Zormanová, 2017, s. 44–45) tvrdí, že dospělý jedinec si uvědomuje 

důležitost zpětné vazby a také ji vyžaduje i v průběhu svého učení, nejen na konci. Mezi 

pozitivní rysy ve výuce dospělých patří zejména jejich aktivita, snaha uplatnění svých 

zkušeností ve výuce nebo v diskusi a snaha podílet se na diskusi. V průběhu výuky se může 

stát, že vzdělávaný je v určité problematice kompetentnější než lektor. Proto je velmi 

důležité, aby vzdělávání jedinci měli možnost se podílet na řešení různých problémových 

situací. Pro vzdělávané je primární příležitost k aplikaci osvojených vědomostí, rozvíjení 

praktických dovedností a celkový osobnostní rozvoj. Mezi další pozitivní rysy ve výuce 

dospělých můžeme zařadit větší odpovědnost a vyšší motivaci, která se odvíjí od cíle 
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seberealizace, profesního růstu nebo osobnostního rozvoje. Na druhou stranu existují  

i negativní rysy, např. neochota podřizovat se autoritě učitele, neochota bezvýhradně 

respektovat podané informace či projevy stereotypního myšlení a jednání. 

Dospělý jedinec musí pro vzdělávání či sebevzdělávání přizpůsobit svůj soukromý život, 

především volný čas. Šerák (2009, In: Zormanová, 2017, s. 45) definoval podmínky, které 

musí být splněny, aby bylo učení efektivní. Dospělý musí mít možnost učit se, chtít se učit 

a umět se učit. Proces výuky ovlivňují příznivé a nepříznivé faktory, které je potřeba znát, 

aby bylo vzdělávání efektivní. Tyto faktory definoval Mužík (2004, In: Zormanová, 2017, 

s. 46), kdy mezi nepříznivé vlivy můžeme zařadit např. odlišné zkušenosti v určité 

problematice, stereotypy v myšlení a jednání, srovnávání řešení modelové situace se situací 

reálnou (v praxi), zájem pouze o poznatky aplikovatelné v praxi a odmítání teoretických 

východisek (utilitarismus). K příznivým vlivům patří např. kritičnost směrem k vlastnímu 

studijnímu výkonu, schopnost třídit informace, vytvářet systém poznatků, potřeba 

sebeuplatnění spojená s motivací k učení.  

2.3.1 Motivace vzdělávání dospělých 

Motivaci lze definovat v psychologickém pojetí jako „vnitřní, uvědomovaný  

i neuvědomovaný stimul působící na chování, komunikaci, postoje subjektu. Různé druhy 

motivace se projevují v aktivitách subjektu směřujících k dosažení určitého cíle, respektive 

k naplnění určitých potřeb“ (Průcha, Veteška, 2014, s. 186). Motivace v souvislosti se 

vzděláváním dospělých je souhrn vnějších a vnitřních faktorů, které aktivují, zaměřují a řídí 

jednání a prožívání účastníka. Mezi vnější a vnitřní faktory, jež mají vliv na účast na dalším 

vzdělávání, patří např. společenské klima, okolí a vztahy, životní situace, osobnostní 

charakteristika, dosažený stupeň vzdělání apod. (Beneš, 2014, s. 104). 

Langer (2016, s. 114–115) rozlišil dva typy motivace – vnitřní a vnější. Vnitřní motivace 

vychází z účastníka samotného, což znamená, že se chce sám od sebe zdokonalit či lépe 

porozumět určitému odvětví. Oproti tomu vnější motivace je poskytována z vnějšího 

prostředí, např. rodinou, partnerem nebo zaměstnavatelem. Účastník se zaměřuje spíše na 

to, aby si udržel místo, uživil rodinu apod. 
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Existuje určitá typologie motivů účasti na dalším vzdělávání. Mezi tyto motivy lze zařadit 

sociální kontakt (navázání nebo rozvinutí kontaktů, pochopení od druhých, potřeba 

skupinových aktivit, přátelství), sociální podněty (snaha o prostor bez každodenních 

frustrací), profesní důvody (zajištění nebo rozvoj vlastní pozice v zaměstnání), kognitivní 

zájmy (motivace vychází z vlastní hodnoty znalostí a jejich získávání), vnější očekávání 

(doporučení přátel, zaměstnavatele apod.), participace na politickém, zejména komunálním 

životě (zlepšení svých schopností účasti na komunálních záležitostech) (Beneš, 2014,  

s. 106). 

Ve vzdělávání dospělých je podstatné umět účastníky motivovat, tedy odhalit jejich skutečné 

potřeby a vhodným způsobem je naplnit. Motivovat můžeme zdůrazněním významu tématu 

a jeho praktickým využitím, informováním účastníků o jejich postupu v kurzu a dosažených 

úspěších nebo tvořením kurzu společně s účastníky. Ve vzdělávání se může vyskytovat i tzv. 

negativní motivace, většinou u kurzů zakončených zkouškou. Jde vlastně o motivaci  

s negativními důsledky při neaktivitě ve výuce nebo neúspěchu studia. V tomto případě je 

ale vnitřní motivace spíše potlačena. Motivace určitým způsobem vyvolává zájem účastníků, 

tím i jejich aktivitu. Proto motivace úzce souvisí s aktivizací (Langer, 2016, s. 115). 

2.3.2 Bariéry ve vzdělávání dospělých  

Na vzdělávání dospělých má vliv motivace ke vzdělávání, ale také bariéry. Bariéry jsou 

určité překážky, které brání dospělým věnovat se celoživotnímu učení (Zormanová, 2017,  

s. 48). Rabušová, Rabušic a Šeďová (2008, In: Průcha, Veteška, 2014, s. 50) rozdělili bariéry 

na 3 skupiny, a to na osobnostní, situační a institucionální. Rozdělení má základy v jejich 

výzkumu, který se zabýval výskytem častých bariér v neformálním vzdělávání. 

– Osobnostní bariéry – nedostatečné vzdělání, obavy z neúspěchu, pro dospělé nemá 

vzdělávání smysl. 

– Situační bariéry – nedostatek financí, pracovní zatížení, nedostatek času (koníčky, 

starost o děti). 

– Institucionální bariéry – nedostatek informací o vzdělávacích kurzech, nedostatek 

vhodných kurzů, nízká kvalita. 
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3 Vzdělávací potřeby  

3.1 Vymezení pojmu vzdělávací potřeby  

Vzdělávací potřeby můžeme definovat jako „určitý, často z hlediska jednotlivce subjektivně 

pociťovaný deficit informací, vědomostí, znalostí či dovedností nezbytných k jeho pracovním 

i mimopracovním aktivitám“ (Průcha, Veteška, 2014, s. 300). Odlišnou definici použil Palán 

(2002, s. 234), který tvrdí, že vzdělávací potřeba je interval mezi aktuálním výkonem  

a předem definovaným standardem výkonnosti. Tyto potřeby vznikají z tendence jednotlivce 

dosáhnout rovnováhy mezi svými možnostmi a možným sociálním a pracovním uplatněním. 

Působí na ně zejména trh práce, ale také osobnostní a společenské vlivy. Průcha (2014,  

s. 37) charakterizuje vzdělávací potřeby jako určitý stav prožívání nedostatku něčeho, co 

subjekt postrádá. Tento nedostatek se mu jeví jako preference či ideál, kterého může 

dosáhnout prostřednictvím nějaké formy vzdělávání. Na vzdělávací potřeby mají podle 

Průchy vliv hodnoty, které subjekt sdílí, ale jsou i motivačním stimulem jeho činnosti. 

Vzdělávací potřeby subjektu se mění v průběhu života, tedy jsou odlišné v mládí,  

v dospělosti a v seniorském věku.  

Potřebu si můžeme představit jako disproporci mezi znalostmi, dovednostmi, přístupem, 

porozuměním problému ze strany pracovníka a tím, co požaduje pracovní místo nebo co 

vyplývá z organizačních či jiných změn. Je to vlastně rozdíl mezi tím, co je (např. výsledky 

podniku, existující znalosti a dovednosti) a tím, co je žádoucí (např. normy podniku, 

požadované znalosti a dovednosti, cíl nebo normy výkonu) (Armstrong, Taylor, 2015). 

Poslední definici bych uvedla od Šikýře (2014), ten charakterizuje potřebu vzdělávání velmi 

podobně jako Armstrong, a to jako nesoulad mezi schopnostmi (znalostmi, dovednostmi  

a chováním) zaměstnanců a požadavky pracovních míst. Při identifikaci vzdělávacích potřeb 

se využívá dostupných údajů o pracovních místech (např. povinnosti, odpovědnosti, odborná 

způsobilost apod.). Tyto potřebné údaje o zaměstnancích a pracovních místech poskytuje 

analýza pracovních míst a hodnocení zaměstnanců.  

Vzdělávací potřeby lze rozdělit na realizované a nerealizované. Realizované jsou takové 

potřeby, kdy se subjekt účastní některé formy vzdělávání. Naopak potřeby nerealizované 
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jsou sice uvědomované, ale dosud nebyly naplněny nějakou vzdělávací aktivitou (Průcha, 

2014, s. 38). Také existuje dělení na reaktivní a proaktivní vzdělávací potřeby: 

– Reaktivní – neboli výkonnostní, aktuální v případě, že na pracovišti je zaznamenán 

pokles výkonnosti nebo produkce, pro který byl nalezen nedostatek ve vzdělávání. 

– Proaktivní – vztah k podnikové strategii organizace a také k plánování lidského 

kapitálu (očekávaný technický vývoj, výsledky vývoje managementu, kroky personální 

výměny) (Buckley, Caple, 2004, s. 33). 

Podle Šeďové a Novotného (2006, s. 140–151) mají vzdělávací potřeby dvě dimenze, které 

se rozlišují z hlediska nositele na:  

– Dimenzi objektivní – vzdělávací potřeby jsou u pracovníka identifikovány zvenčí, 

např. zaměstnavatelem. Ten je může identifikovat na základě nedostatku znalostí  

a dovedností, který se projevuje u zaměstnance. A zároveň také negativně ovlivňuje 

jeho pracovní výkon. Objektivní vzdělávací potřeby je možno identifikovat  

i v souvislosti se změnou pracovního místa, kterou doprovází i vznik nových 

vzdělávacích potřeb, a tedy nutnost dalšího vzdělávání.  

– Dimenzi subjektivní – vzdělávací potřeby pociťuje sám jedinec. Subjektivně 

vnímané vzdělávací potřeby lze ještě rozdělit na dva typy. První typ zastupuje 

potřeby, jež jedinec pociťuje na základě dění okolí (např. trh práce). Druhý typ tvoří 

potřeby, které jedinec vnímá jako vnitřní rozhodnutí (např. osobní rozvoj).  

Mužík (2012, s. 130) rozdělil vzdělávací potřeby následovně:  

– prvotní – potřeba dát zaměstnanci první základ znalostí a dovedností, na základě, 

kterého se může dále rozvíjet, 

– nahrazovací – zaměstnanec má určité znalosti a dovednosti, které z různých důvodů 

zastaraly, proto je nutné tyto znalosti a dovednosti u zaměstnance obnovit,  

– rozšiřovací – neustálé doplňování a rozšiřování stávajících znalostí a dovedností,   

– preventivní – cílem je předcházet zastarávání znalostí a dovedností, 

– kvalifikační – vyvstanou u zaměstnance v souvislosti s jeho pracovním výkonem, 

kdy je zapotřebí si určité znalosti a dovednosti doplnit, 
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– rozvojové – jejich prostřednictvím se může zaměstnanec osobně a profesně rozvíjet.  

3.2 Vzdělávací potřeby učitelů 

Nyní se zaměřím konkrétně na vzdělávací potřeby učitelů. U učitelů nemusejí být potřeby 

plně uvědomovány a mohou být dlouhodobě nesaturované, jak je tomu v podstatě, u všech 

potřeb. Jestliže jsou vzdělávací potřeby učitelů nedostatečně reflektované, zvyšuje se riziko 

jejich nenaplnění, tedy i jejich nepřesného překlopení do očekávání. O nízké reflexi 

vzdělávacích potřeb může svědčit i nahodilost ve výběru akcí dalšího vzdělávání učitelů 

(Lazarová, 2006, s. 66).  

Vašutová (2004, s. 104–109) hovoří o několika skupinách vzdělávacích potřeb učitelů, které 

se vztahují k oblastím učitelských kompetencí. Jsou to vzdělávací potřeby vztahující se ke 

zdokonalení:  

– předmětových/oborových kompetencí, 

– didaktických/psychodidaktických kompetencí, 

– diagnostických a intervenčních kompetencí, 

– sociálních, psychosociálních a komunikativních kompetencí, 

– manažerských a normativních kompetencí, 

– kompetencí zaměřených na osobnostní a profesní kultivaci,  

– pedagogických kompetencí. 

Učitelé udávají, že vnímají proměny v učitelské profesi, změny chování žáků, změny 

v postojích dětí, rodičů, ale i celé společnosti ke škole, změny v klimatu školy, změny na 

pracovním trhu, změny týkající se, tlaku na nové dovednosti učitele apod. Nejčastěji se  

u učitelů objevují vzdělávací potřeby spojené se stěžejní oblastí jejich profese, tedy přímou 

prací ve třídě. Upřednostňují témata vztahující se k vlastnímu vyučovacímu předmětu, 

didaktice, zvládání třídy a jednotlivců. Důležité je také oddělit očekávání učitelů od jejich 

potřeb, jelikož některé semináře mohou naplnit očekávání učitele, ale přesto nemusejí 

saturovat skutečné potřeby. Můžeme tedy říct, že reflexe vzdělávacích potřeb učiteli a jejich 

schopnost plánovat a zvolit optimální způsob vzdělávání jsou významnými determinantami 

efektivity dalšího vzdělávání učitelů (Lazarová, 2006, s. 68). 
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3.3 Analýza vzdělávacích potřeb učitelů 

Průcha a Veteška (2014, s. 31–32) definují analýzu vzdělávacích potřeb jako „proces 

získávání a rozboru informací nezbytných pro určení parametrů podnikového vzdělávání“. 

Analýzy vzdělávacích potřeb často probíhají v podnikové sféře formou empirického 

zkoumání (analýza dokumentů, dotazníkové šetření, kvalifikační pohovory apod.), ale také 

v makroekonomickém měřítku, např. na odvětvovém principu (zdravotnictví, cestovní ruch, 

veřejná správa atd.). Objektivní posouzení výsledků analýzy poté slouží pro plánování  

a realizaci vzdělávacích aktivit (Průcha, Veteška, 2014, s. 300).  

Analýza vzdělávacích potřeb podle Bartoňkové (2010, s. 118) znamená shromažďování 

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

pracovníků a porovnání zjištěných údajů s požadovanou úrovní.  

Analýza vzdělávacích potřeb má tři hlavní fáze:  

1. přípravná fáze, kdy se musí určit zdroje pro sběr dat z vnějšího i vnitřního prostředí 

organizace 

2. sběr dat, kde probíhá analýza informací, identifikace potřeb  

3. návrh opatření – v tomto kroku je potřeba vytvořit vzdělávací plán, tedy připravit 

vzdělávací akci na základě identifikovaných potřeb, tato fáze je spíše už náplní 

disciplíny projektování vzdělávacích akcí (Bartoňková, 2013, s. 14). 

Buckley a Caple (2004, s. 70) rozlišili tři základní úrovně analýzy vzdělávacích potřeb: 

1. komplexní analýza – zkoumá všechny aspekty daného zaměstnání, záměrem je 

vytvoření seznamu a záznamu o každém úkolu i podúkolu, z nichž se dané 

zaměstnání skládá, což je velmi časově i finančně náročné, 

2. analýza klíčových otázek – zaměřuje se na zkoumání klíčových otázek, které 

se týkají daného zaměstnání; vede k identifikaci zásadních úkolů a požadovaných 

znalostí, dovedností a přístupů; má význam pro manažerské funkce,  

3. analýza zaměřená na problémy – pozornost je orientována na současný výkon, který 

se pohybuje pod hranicí normy.  

Prusáková (2000, s. 23–35) doporučuje věnovat se analýze vzdělávacích potřeb na třech 

úrovních – na úrovni organizace jako celku, skupin a pracovního výkonu jednotlivce.  



24 

 

- Úroveň organizace jako celku (školy) – analýza strategie školy, která je zapracovaná 

v jejím poslání, dlouhodobých vizích, cílech; prostředí, ve kterém škola nabízí své 

služby; alokace lidských zdrojů, které má škola k dispozici nebo které bude 

potřebovat; kultura organizace a sdílených hodnot ve škole.  

- Úroveň skupin ve škole – analýza různých projevů, výsledků jejich práce, pro kterou 

slouží model podpory profesního rozvoje ve škole jako určitá navigace.  

- Úroveň jednotlivce – informace o výkonnosti popisující její očekávanou úroveň.  

3.3.1 Způsoby analýzy vzdělávacích potřeb 

Bartoňková (2010, s. 122) tvrdí, že máme dvě základní možnosti, jak provést identifikaci 

vzdělávacích potřeb (možná i jejich kombinace). Buď můžeme využít kvantitativní 

sociologický výzkum, nebo aplikaci kompetenčního přístupu ke vzdělávání a k rozvoji 

lidských zdrojů v organizaci.  

U kvantitativního sociologického výzkumu se jedná o terénní šetření, kde můžeme využít 

dotazník, rozhovor, pozorování apod. Jednoduše získáváme informace o vzdělávacích 

potřebách přímo od zaměstnanců, popřípadě od jejich nadřízených, podřízených nebo 

kolegů. Když se zaměříme spíše na aplikaci kompetenčního přístupu ke vzdělávání  

a k rozvoji lidských zdroj v organizaci, tak tam budeme pracovat s dokumenty  

a s literaturou. Potřebujeme získat obecné požadavky na pracovní pozici, tedy tzv. kostru 

kompetencí. Tento způsob se využívá zejména u manažerských pozic, jelikož je zaměřen 

více na kvalitativní strategii výzkumu (Bartoňková, 2010, s. 122).   

Při analýze vzdělávacích potřeb lze využít mnoho metod a technik. Pro přehlednost chci 

uvést soubor nejčastěji využívaných metod a technik analýzy vzdělávacích potřeb podle 

Bartoňkové (2013, s. 61): 

– panel expertů,  

– explorativní metody – rozhovor, dotazník, pozorování, focus group, 

– funkční analýza – analýza pracovního místa, analýza funkce (profese), analýza 

nároků funkce, 

– výstupy z personálních činností – 360° zpětná vazba, mystery shopping, hodnocení 

pracovníků, kariérové plánování, výběr pracovníků,  
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– analytické metody – testy schopností, osobnostní dotazníky, psychometrické 

nástroje, motivační testy,  

– analogové metody – skupinová cvičení, hraní rolí, případová studie, došlá pošta,  

– assessment, development centre.  

Avšak když se zaměříme pouze na profesi učitele, zde bychom jako nejpoužívanější metody 

analýzy vzdělávacích potřeb zmínili pouze dotazník, rozhovor, ohniskovou metodu (focus 

group), pozorování, hodnocení profesních kompetencí podle profesního standardu  

a obsahovou analýzu dokumentů (Pavlov, Krystoň, 2020, s. 80).  

Dotazník  

Dotazník patří mezi výzkumný nástroj metody dotazování. Nejčastěji bývá používán při 

zjišťování názorů a postojů různých skupin respondentů, pro získání hodnocení o jevech 

edukační a jiné reality, ale také o vlastnostech subjektů. Nejdůležitější je správná konstrukce 

daného dotazníku. Strukturu dotazníku musíme přizpůsobit dle cíle dotazování a dle typu 

respondentů. Do dotazníku může výzkumník zařadit otázky uzavřené (výběr z daných 

alternativ), otázky otevřené (volnost vyjádření respondenta) nebo otázky škálované 

(hodnocení dle zadané stupnice) (Průcha, 2014, s. 114–115). Mezi výhody dotazníku patří 

získání velkého množství dat při relativně nízkých nákladech a poměrně krátkém čase, také 

umožňuje zachovat anonymitu (což u identifikace vzdělávacích potřeb nemusí být pokaždé 

žádoucí). Nevýhodou může být nízká návratnost, nevyplnění všech otázek a není zde jistota, 

že daný dotazník opravdu vyplnil respondent, pro kterého byl určený (Bartoňková, 2013,  

s. 64). 

Rozhovor  

Rozhovor patří mezi jednu ze základních metod výzkumu používaných v psychologii, 

pedagogice a jiných sociálních vědách. Podstatou rozhovoru je přímý kontakt výzkumníka 

s respondentem, od kterého získává informace. Rozhovor můžeme rozdělit na individuální 

nebo skupinový, dále také na strukturovaný či volný. Za specifický výzkumný prostředek je 

považován hloubkový rozhovor, který je využíván v kvalitativním výzkumu. Při 

hloubkovém rozhovoru se výzkumník snaží od respondenta získat detailní informace o jeho 

chování, postojích atd. (Průcha, Veteška, 2014, s. 239). Metoda rozhovoru má své výhody  
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i nevýhody. Bartoňková (2013, s. 62–63) uvádí, že za výhodu rozhovoru můžeme považovat 

jeho citlivost na různé detaily, které se týkají požadavků pracovní pozice. Právě tyto 

požadavky totiž jiné metody a techniky neodhalí. Naopak nevýhodou může být odkázanost 

výzkumníka na informace, které o sobě lidé sami řeknou. To, co o sobě lidé říkají, se ale 

nemusí slučovat s tím, co dělají. 

Ohnisková skupina (focus group) 

Focus groups neboli ohniskové skupiny jsou kvalitativní metodou, jejíž podstatou je 

zaostření (tzv. focusing) vhledu do postojů a přesvědčení, které jsou zdrojem chování. 

Prostředkem focus groups je interaktivní skupinový rozhovor, kde se účastníci za 

přítomnosti moderátora vyjadřují k jednotlivým aspektům daného klíčového tématu či 

problému (Bartoňková, 2013, s. 64–65). Cílem této metody je co nejkonkrétnější a plastická 

deskripce a porozumění způsobu myšlení respondentů. Focus groups nám zajistí velké 

množství údajů, které se přesně týkají předmětu našeho zájmu. Podmínkou realizace je 

zkušený moderátor (+ popř. pozorovatel), skupina 8–12 osob, zjištění zájmu respondentů na 

dané problematice, předem připravený detailní scénář, podle kterého moderátor postupuje. 

Výhodou této metody je kompromis mezi přednostmi zúčastněného pozorování  

a individuálních rozhovorů (Morgan, 2001, s. 27–30) Nevýhodou může být nemožnost 

generalizovat výstupy, o což nám v analýze vzdělávacích potřeb v rámci firmy vůbec nejde, 

proto může být tato metoda vhodná za účelem analýzy. Umožňuje nám sestavit skupiny 

určitých pracovníků (např. nadřízení, experti, spolupracovníci, klienti apod.) dle naší 

potřeby a sestavit soubor kompetencí, které jsou nutné pro výkon dané pozice (Bartoňková, 

2013, s. 65). 

Pozorování  

Pozorování je jednou z nejstarších a velmi propracovaných metod. Týká se většinou chování 

určitých osob v malých či velkých skupinách. Pozorování lze provádět v laboratoři nebo 

v přirozených podmínkách (škola, pracoviště, volnočasové aktivity apod.). Můžeme rozlišit 

pozorování zúčastněné (výzkumník je členem pozorované skupiny) a nezúčastněné, kdy je 

výzkumník skryt, případně přítomen, ale bez kontaktu s pozorovanými osobami (Průcha, 

Veteška, 2014, s. 220).  
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Podle Průchy (2014, s. 112–113) musí být pozorování zejména: 

- plánované – přesné vymezení toho, co, kdy, kde a jak pozorovat, 

- systematické – zaměření jen na vybrané jevy, osoby, činnosti, které sleduje po 

určitou dobu, 

- objektivní – výzkumník nezasahuje do přirozeného průběhu činností, ale jen je 

objektivně zaznamenává.  

Výhodou této metody může být odkrytí údajů, které není možné získat jinou metodou nebo 

technikou. Naopak za nevýhodu lze považovat náročnost, potřebu školeného pozorovatele, 

vliv pozorovatele (nekontrolovatelné ovlivnění průběhu pozorovaných činností) a také 

možnost aplikovat pozorování jen na část pracovních aktivit (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 

2004, s. 49). 

Hodnocení profesních kompetencí podle profesního standardu  

Hodnocení profesních kompetencí podle profesního standardu může fungovat jako kritérium 

pro posuzování učebních potřeb učitelů, ale jen za přesně vymezených podmínek. Pavlov  

a Krystoň (2020, s. 81) tvrdí, že existuje tzv. koncept standardizace. Ten se opírá o myšlenku, 

že je možné profesní standardy sestavovat a formulovat tak, aby komplexně vystihovaly 

dynamiku rozvoje profesních kompetencí učitele. Koncept připouští, že lze zachytit  

a vyjádřit na vzestupné stupnici pozorovatelné, rozvoje schopné profesní kompetence 

učitelů. Struktura profesního standardu má určité kariérové stupně, kdy každý vyšší 

kariérový stupeň obsahuje úroveň kompetencí nižších kariérových stupňů.  

Obsahová analýza dokumentů  

Analýza dokumentů je důležitá z důvodu rozpoznání postojů, názorů a motivů. Všechny tyto 

komponenty bývají obsaženy v úředních, školních a osobních pedagogických textech, které 

slouží jako nástroj pro diagnostiku profesních potřeb na úrovni organizace, týmu  

i jednotlivce. Obsahovou analýzu můžeme použít na úrovni školy (týmu) nebo na úrovni 

jednotlivce, a to za účelem rozpoznání a identifikování klíčových komponentů, které tvoří 

plánované, realizované nebo hodnocené aspekty související s profesním rozvojem a jeho 

podporou. Cílem obsahové analýzy je získat relevantní a validní podněty o profesním rozvoji 

a vyvodit pomocí ní závěry a doporučení pro jejich zlepšení na úrovni jednotlivce, ale také 
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na úrovni podpory ze strany školy. Na úrovni školy můžeme k obsahové analýze využít např. 

strategické dokumenty, plány, programy, kurikula, vize, strategie podpory profesního 

rozvoje pedagogického sboru, plán podpory profesního rozvoje učitelů na škole, plán práce 

školy a jeho roční vyhodnocení, výsledky z hospitací a inspekční činnosti, profesní 

standardy pedagogických a odborných zaměstnanců apod. Na úrovni jednotlivce jsou to pak 

např. individuální plány profesního rozvoje učitelů, pedagogická dokumentace učitele, 

doklady o absolvovaném vzdělání a jeho produkty, publikační a jiná tvořivá činnost učitele 

atd. (Pavlov, Krystoň, 2020, s. 89–90). 

3.3.2 Výstupy z analýzy vzdělávacích potřeb  

Jedním z výstupů z analýzy vzdělávacích potřeb je rozhodnutí o potřebě vzdělávání. Podle 

Buckleyho a Capleho (2004, s. 32) platí pravidlo, že vzdělávání je potřeba za těchto dvou 

podmínek:  

– Podmínka 1 – vzdělávání je nejefektivnějším a nejvhodnějším způsobem, jak 

překonat současný nebo očekávaný pokles výkonu. Nebo jestliže jde vše podle 

očekávání, tak bude mít vzdělávací akce za následek to, že bude dosaženo 

stanovených cílů ekonomičtěji.  

– Podmínka 2 – současné a budoucí pracovní cíle jsou přesně propojeny 

s podnikovými cíli organizace. Tato podmínka zdůrazňuje fakt, že je-li zaměstnání 

nadbytečné nebo není-li dle určitých požadavků za zaměstnání považováno, pak není 

nutné řešit daný problém vzděláváním.  

Dalším možným výstupem z analýzy vzdělávacích potřeb je zpráva, která obsahuje: jaký byl 

její cíl, jaké metody byly použity, nejdůležitější zjištění, jejich interpretace a komplexní  

a systémové doporučení na uskutečnění rozvojových opatření (Pavlov, Krystoň, 2020, s. 91). 

Po analýze vzdělávacích potřeb, pokud se rozhodneme, že vzdělávání je potřebné, následuje 

plánování vzdělávání, sestavení projektu vzdělávání, jinak řečeno designování vzdělávacích 

aktivit. Podle Buckleyho a Capleho (2004, s. 69) jde o odpovědi na tyto otázky:  

– Jaký by měl být obsah vzdělávací akce? 

– Jak by měla být vzdělávací akce organizována a realizována? 

– Jak by měla být vzdělávací akce vyhodnocena, co se týče efektivity?  
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Dále následuje identifikace vzdělávacích potřeb, kdy jde o zjištění někoho nebo něčeho 

určením základních vlastností (např. u procesů, osob, produktů atd.) za účelem zařazení do 

určité skupiny. Lze říct, že přiřadíme určitou známou veličinu (rozpoznanou vzdělávací 

potřebu) neznámé entitě (organizaci, týmu nebo jednotlivci), a to tak, že se stane známou. 

Můžeme přiřadit: optimální, efektivní nástroj, tedy metodu, kterou bude vzdělávací potřeba 

uspokojena (např. doporučení na vzdělávání, sebevzdělávání, trénink, poradenství, výcvik, 

mentoring apod.); termín, ve kterém bude vhodné intervenci uskutečnit, popřípadě rozsah 

intervence; formu podpory (interní, externí nebo formální, neformální, informální); 

poskytovatele (Pavlov, Krystoň, 2020, s. 91). 

3.3.3 Bariéry při analýze vzdělávacích potřeb 

Analýzu vzdělávacích potřeb můžeme zařadit k nejkritičtějším bodům přípravy a realizace 

jakékoliv vzdělávací akce. Koudelka (2002, s. 28) vymezil silná a slabá místa analýzy 

vzdělávacích potřeb. Mezi silná místa zařadil možnost odhadnout rozsah potřeb organizace 

či instituce v oblasti dalšího vzdělávání, možnost vymezení cílové skupiny, které se potřeba 

vzdělávání týká; možnost navrhnout konkrétní obsah a formy vzdělávání, možnost 

doporučení optimální realizační organizace na základně znalosti celé problematiky  

a hypotetické odhadnutí efektivnosti vynaloženého času na vzdělávání. Naopak mezi slabá 

místa zařadil neochotu top managementu uznat potřeby vzdělávání, pokud byly nějaké 

zjištěny, obecnou neochotu k dalšímu vzdělávání, zejména kvůli nedobrým zkušenostem, 

konzervativnost a neochotu přijímat nové věci, nedůvěru k mimopodnikovým vzdělávacím 

zařízením, nezkušenost analytických pracovníků, jež může vést ke špatným závěrům  

a doporučením, nedostatek podkladů, který může znemožnit odhadnutí skutečné vzdělávací 

potřeby organizace.  

 

 

 

 



30 

 

4 Učitelská profese  

V pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 326) je učitel definován jako 

„osoba podněcující a řídící učení jiných osob, vzdělavatel. Jeden z hlavních aktérů 

vzdělávacího procesu, profesně kvalifikovaný pedagogický pracovník, vykonávající učitelské 

povolání.“ V tradičním pojetí byl učitel považován zejména za osobu předávající poznatky 

žákům ve vyučování. Když se podíváme na nynější pojetí, to vychází ze současných funkcí 

školy a profesního modelu učitelství, které zdůrazňují subjektově-objektové role učitele 

v interakci se žáky a prostředím (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 326).  

Podle Koláře (2012, s. 156) je učitel chápán jako „pracovník se speciální kvalifikací pro 

výchovně vzdělávací práci s dětmi a mládeží (dospělými) v rámci školy jakéhokoliv typu  

a úrovně“.  

Učitelská profese patří mezi jedny z nejrozšířenějších profesí v současné společnosti. 

Významnost této profese je dost vysoká, důsledkem je vzrůstající počet lidí vzdělávajících 

se v různých druzích škol i v různých formách celoživotního vzdělávání. Pracovní pole 

učitelů je velice široké a zahrnuje vlastní výukovou činnost, ale také další činnosti. Pracovní 

zátěž učitelů je celkem vysoká a nároky na vykonávání profese učitele se stále zvětšují. Když 

se zaměříme na vzdělávání dospělých, tak existují různé profese (např. lektoři, kouči, 

instruktoři apod.), které vykonávají některé shodné aktivity jako učitelé ve školách, ale i jiné 

specifické činnosti (Průcha, Veteška, 2014, s. 280–281).  

Profesní činnost učitele zahrnuje zejména tyto činnosti:  

– projektování – systémové promýšlení vyučování, vyjádření představy učitele  

o vzdělávacích záměrech,  

– vyučování – praktické provedení projektu ve formě interakce mezi učitelem a žákem,  

– hodnocení – konečná etapa vyučovací činnosti učitele, zpětná vazba pro učitele  

i žáky,  

– vedení třídy a výchovná práce,  

– konzultační činnost – setkávání a rozhovory s žáky a jejich rodiči,  

– koncepční činnost – zejména tvorba kurikula na úrovni školy, jednotlivých tříd  

a vyučovacích předmětů,   



31 

 

– administrativní činnost – vedení agendy žáků, záznamy jejich hodnocení  

a osobnostního rozvoje, výkaznictví a korespondence, finanční účtování různých 

aktivit, podávání zpráv a podkladů pro vedení školy apod.,   

– operativní činnost – organizační práce (např. dozory o přestávkách, suplování za 

kolegy, akce školy atd.), 

– styk s veřejností – zapojení učitelů do veřejného života a spolupráce s místní 

komunitou, zejména rodičovskou,  

– sebevzdělávání – rozhodující význam pro zkvalitňování učitelských sborů  

a zvyšování profesních kompetencí jednotlivých učitelů (Vašutová, 2007, s. 23–25). 

4.1 Profesní rozvoj učitele  

Profesním rozvojem rozumíme nástroj profesionalizace učitelů, permanentní vyrovnávání 

se se změnami, jež přináší pracovní a osobní život, který má z dlouhodobého hlediska vliv 

na kvalitu výchovy a vzdělávání. Ani kvalitní pregraduální příprava však nedokáže opatřit 

učitelům potřebné profesní kompetence. Proto tuto úlohu plní jak indukční systém podpory 

(adaptační vzdělávání), tak i celoživotní profesní rozvoj. I přesto, že učitele mají přístup 

k poznatkům o výchově a vzdělávání, neznamená to, že je umí bez těžkostí a pomoci 

implementovat do výuky (Pavlov, 2018, s. 62). „Profesní rozvoj je proces permanentního 

vyrovnávání se se změnami v profesi, který zahrnuje všechny dimenze rozvoje osobnosti 

učitelů a jejich kompetencí. Současně vytváří osobnostní předpoklady a vnitřní motivaci ke 

způsobilosti celoživotně využívat příležitosti formálního, neformálního vzdělávání  

a informálního učení na tvořivé zdokonalování kvality výkonu profese – pedagogické 

činnosti“ (Pavlov, Šnídlová, 2013, s. 18).  

Osobnost učitele se utváří v průběhu celoživotní profesní dráhy a v sociálním kontextu 

rozlišujeme tři dimenze – formální, neformální a informální. Formální dimenze nebo také 

tzv. kontinuální vzdělávání je založené na organizované a strukturované nabídce 

vzdělávacích subjektů. Výsledkem je získání osvědčení o jeho absolvování, které může 

umožnit učiteli např. kariérní postup. Neformální dimenze je založená spíše na poptávce po 

absolvování méně strukturovaných, neformálních aktivit. Po splnění určitých kritérií je ale 

možné získat osvědčení srovnatelné s výstupem z formálního vzdělávání. Poslední je 

informální dimenze, která vyplývá z běžných potřeb pracovního života. Tento typ 
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vzdělávání není vůbec strukturovaný, neúmyslný a uskutečňuje se v různém prostředí 

vhodném pro rozvoj osobnostních i profesních kvalit (Pavlov, 2018, s. 63–64).  

Profesní rozvoj plní funkce, pomocí kterých dosahuje svých cílů. Tyto funkce jsou 

realizovány prostřednictvím soustavy druhů a forem podpory ve specifických podmínkách. 

Jsou to funkce:  

– aktualizační (kompenzační) – udržovat profesní kompetence na přiměřené úrovni po 

dobu celé profesní dráhy, kompenzovat přirozený proces zastarávání vědomostí  

a způsobilostí,  

– adaptační (induktivní) – přizpůsobení se potřebám a podmínkám školy, 

– inovační (novátorská) – podmínka permanentního rozvoje a zvyšování profesionální 

úrovně jednotlivců a škol jako systému, 

– osobnostně rozvojová (personalizační) – naplnění kvality osobnosti učitele etickým 

obsahem, morálními hodnotami a pedagogickými ctnostmi (pedagogická láska, 

moudrost, odvaha a důvěryhodnost) (Pavlov, 2018, s. 65–66).   

Výše uvedené funkce jsou ovlivňovány určitými determinanty. K subjektivním 

determinantům profesního rozvoje patří např. osobnostní a charakterové vlastnosti, morální 

kvality, kognitivní styly, emocionální, postojové a etické aspekty, subjektivně vnímaná 

zdatnost, profesní identita a spokojenost s povoláním. Objektivní determinanty můžeme 

rozdělit na interaktivní (žáci, sociální skupiny ve škole), institucionální (kultura školy, 

kolaborativní formy učení se, spolupráce mezi kolegy, profesní autonomie, management 

školy) a kulturní vliv prostředí – sociální, politické a kulturní změny apod. (Píšová, 2011,  

s. 90–103).  

Jestliže budeme zkoumat profesní rozvoj, je důležité rozlišit, zda jde o aktivity vyvolané, 

řízené vnějšími podněty nebo jde o aktivity, které pramení z vnitřní motivace a profesního 

přesvědčení. V posledním případě mluvíme o seberozvoji učitele. Profesní seberozvoj 

učitele je celoživotní proces, kdy pod vlivem vnitřních motivů, dochází k autoregulovanému 

rozvíjení osobnostních vlastností, profesních kompetencí a celkového potencionálu pro 

pedagogickou činnost do jedinečné struktury seberealizujícího se profesionála. Můžeme říct, 

že profesní seberozvoj probíhá spontánně jako přirozená součást osobnostního vývoje a také 

jako součást vlivu vnějšího prostředí (Pavlov, 2018, s. 66). 
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K tomuto tématu chci uvést schéma, které naznačuje, že profesní rozvoj učitelů nepřímo 

působí na výsledky žáků, a to prostřednictvím třech po sobě jdoucích kroků. Nejdříve má 

aktivita profesního rozvoje vliv na učitelovy znalosti a dovednosti, to se poté může projevit 

změnou výuky, která pak určitým způsobem ovlivňuje konečnou podobu výsledků žáků. 

Autoři tohoto výzkumu došli k závěru, že pokud je jeden ze tří kroků oslaben nebo 

přeskočen, účinky programu profesního rozvoje na výsledky učení žáků jsou malé nebo také 

žádné. Zároveň také výsledky žáků zpětně ovlivňují všechny předchozí prvky – výuku, 

učitelovy znalosti a dovednosti a podobu aktivit profesního rozvoje (Yoon et al., 2007,  

In: Starý, 2012, s. 49–50)  

Schéma 1: Vztah mezi profesním rozvojem učitelů a výsledky žáků 

 

Zdroj: Starý (2012, s. 50) 

4.2 Osobnost učitele 

„Učitelovu osobnost je třeba chápat jako obecný model osobnosti člověka, vyznačující se 

především psychickou determinací.“ (Dytrtová, Krhutová, 2009, s. 15) Jedním ze způsobů, 

jak poznat osobnost učitele je sledování osobnosti v akčním prostředí, v reálných 

interakčních souvislostech, kde se vlastnosti osobnosti mohou nejlépe projevit. Pro osobnost 

učitele jsou významné tyto komponenty:  

– psychická odolnost, proniknutí do podstaty a povahy problémových situací, 

– adaptabilita a adjustabilita (schopnost alternativně řešit problémy a psychická 

flexibilita), 

– schopnost osvojovat si nové poznatky, učit se, 

– sociální empatie a komunikativnost (Mikšík, 2007, In: Dytrtová, Krhutová, 2009,  

s. 15). 



34 

 

Podle Spilkové (2001, In: Dytrtová, Krhutová, 2009, s. 16) bychom měli překonat pojetí 

učitelské profese jako řemeslné činnosti a posunout se dál k modelu široké profesionality. 

Tento model by měl být postavený na pojetí osobnosti jako odborníka ve výchově, který je 

odpovědný za lidství budoucího člověka. Učitel by se měl tedy zajímat nejen o to, co učí, 

ale také o to, jak a koho učí.  

Lazarová (2006, s. 64) tvrdí, že o osobnost učitele je potřeba pečovat a také brát ohled na 

jeho individuální vzdělávací potřeby. Proto by měly školy na základě zjištěných 

vzdělávacích potřeb pedagogů sestavovat plány jejich dalšího vzdělávání.  

Vališová a Kasíková osobnost učitele přirovnávají k jakémusi poslání, říkají že „učitelé 

zpravidla pojímají své povolání jako poslání. Vědomí tohoto poslání je u učitelů otázkou 

životní orientace, záhy nabytého bytostného přesvědčení, které vyrůstá z porozumění 

hlubším základům kultury a vývoje lidské společnosti“ (Vališová a Kasíková, 2010, s. 15). 

4.3 Prestiž učitelské profese 

Prestiž učitelské profese můžeme definovat jako hodnotový soud, tedy vážnost, významnost, 

důležitost spojenou s profesí, určitými kategoriemi učitelů nebo konkrétními učiteli 

v podmínkách školy (Průcha, 1997, In: Pavlov, 2018, s. 33). Prestiž učitelské profese se 

zjišťuje většinou pomocí sociologického výzkumu. Prestiž je analyzována jako jedna 

z charakteristik sociální stratifikace, která představuje subjektivní reflexi její statusové 

pozice, specifickou a morální kompenzaci za výkon pracovní role (Machonin, Tuček, 1996, 

In: Průcha, 2017, s. 186).  

Jsou sestaveny stupnice či pořadí profesí, které se hodnotí na základě potřebného vzdělání 

k jejich výkonu, zodpovědnosti, finančních příjmů, vlivu ve společnosti apod. Prestiž 

učitelské profese může být zjišťována prostřednictvím respondentů (zastupujících mínění 

veřejnosti), kteří ji zařazují na škále povolání (Průcha, 2017, s. 186–187). Centrum pro 

výzkum veřejného mínění v roce 2019 zkoumalo prestiž vybraných povolání v české 

společnosti. V tomto výzkumu se vyskytuje učitel VŠ a učitel ZŠ. Obě tato povolání se 

umístila v první pětici nejprestižnějších profesí, což nám dokazuje i tato tabulka.  
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Tabulka 1: Prestiž povolání (průměrné bodové hodnocení) v letech 2004–2009 

 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, Naše společnost  

V některých dokumentech (EU) se profesní prestiž učitele charakterizuje jako atraktivita 

učitelské profese, která má schopnost oslovit, získat a udržet při výkonu profese ty nejlepší 

učitelky a učitele. Jde o úsilí stále zlepšovat podmínky pro výběr učitelů, jejich přípravu, 

podporu v adaptaci na procesy výchovy a vzdělávání ve škole, zabezpečení optimálních 

pracovních podmínek a efektivní podporu celoživotního profesního rozvoje (Pavlov, 2018, 

s. 33).  
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Schéma 2: Komponenty atraktivity učitelské profese 

 

Zdroj: Pavlov (2018, s. 33)  

4.4 Současné vzdělávání učitelů  

Pedagogický pracovník předává žákům určité znalosti a dovednosti podle školního 

vzdělávacího programu a klade důraz na využití těchto znalostí a dovedností v praktickém 

životě. Aby mohl ve své práci aplikovat nové poznatky, musí sledovat aktuální trendy  

a neustále se vzdělávat. Ředitel umožňuje pedagogickým pracovníkům jejich rozvoj 

z následujících důvodů:  

1. Legislativní důvody 

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, konkrétně pak § 24, udává 

povinnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a povinnost ředitele školy 

realizovat další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, 

který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem.  

Dále také vyhláška 315/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, která udává druhy 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

A poslední je zákon 262/2006 Sb. (§ 227–235), ve kterém je uveden obsah odborného 

rozvoje zaměstnanců a povinnost zajištění odborné praxe absolventům (Trojanová, 

2020). 
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2. Osobnost pedagogického pracovníka  

Přesto, že je další vzdělávání povinné pro všechny pedagogické pracovníky, zaměření 

vzdělávání vychází i z individuálních potřeb každého jednotlivého pracovníka. Potřeby 

jednotlivce mohou vycházet ze SWOT analýzy, z prezentace vlastního portfolia 

(možnost vidět pokrok i momentální rezervy) nebo z hodnoticího portfolia vedení školy 

(zápisy z hospitací, zápisy z kontrol písemností, sledování nadstandardní činnosti 

pedagogického pracovníka, zápisy ze schůzek týmů s důrazem na činnost pracovníka) 

(Trojanová, 2020). 

3. Potřeby školy  

Mezi základní činnosti školy patří výchova a vzdělávání žáků podle školních 

vzdělávacích programů, právě od tohoto dokumentu se odvíjí další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Vzdělávání směřuje i k zajištění individuálních potřeb žáků, 

může být tedy zaměřené i na osvojení dovedností v oblasti speciálních vzdělávacích 

potřeb. Na základě legislativy, analýzy vzdělávacích potřeb pedagogického pracovníka 

a potřeb školy můžeme určit osobní rozvojový cíl každého pedagoga a poté i osobní plán 

profesního rozvoje k jeho dosažení (Trojanová, 2020). 

V dnešní době je trendem vzdělávání na pracovišti (učící se organizace), proto bych chtěla 

uvést následující metody, které lze ve škole využít: 

– instruktáž – zkušenější učitel instruuje méně zkušeného kolegu,  

– asistování – jeden učitel jako „vůdce“ a druhý mu pomáhá (např. demonstrace 

pokusu), 

– pověření úkolem – po zjištění dovedností daného pedagoga ho ředitel školy pověří 

úkolem, který by ho měl posunout novým směrem, 

– rotace práce – zastupování nepřítomného pedagoga, 

– mentoring – mentorem se stává zkušenější kolega, který radí méně zkušenému za 

dodržení odbornosti a prospěšného vztahu mezi nimi,  

– porada – prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, výměnu materiálů a plánování 

budoucích aktivit – možnost dalšího vzdělávání (Trojanová, 2020). 
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4.5 Realizované výzkumy 

Jedním ze starších výzkumů, který se zabývá vzdělávacími potřebami učitelů, je „Analýza 

předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich 

práce“. Tento výzkum byl realizován MŠMT a zaměřoval se na učitele základních  

a středních škol. V rámci této analýzy bylo zkoumáno i další vzdělávání učitelů, ve spojitosti 

s důležitostí dalšího vzdělávání, s možnostmi dalšího vzdělávání, s účastí na dalším 

vzdělávání a také byly zkoumány důvody, proč se dalšího vzdělávání účastnit.  

V tomto výzkumu bylo zjištěno, že 90 % učitelů považuje další vzdělávání za důležité. 

Zbylých 10 % učitelů považuje další vzdělávání za nedůležité zejména z důvodu 

nespokojenosti s profesí, považování profese učitele pouze za zdroj příjmu nebo východisko 

z nouze. Nadpoloviční většina učitelů shledává možnosti pro další vzdělávání učitelů jako 

dostačující. Jako dostačující vnímají možnosti dalšího vzdělávání ti, kteří pokládají svoji 

práci za poslání a rozhodně by ji neměnili. Budeme-li se zabývat účastí na dalším vzdělávání, 

většina učitelů ho navštěvuje, jelikož je potřebné pro jejich práci, tedy pro zlepšení 

odborných znalostí předmětu a také zkvalitňování výuky a práce s dětmi (MŠMT ČR, 2013, 

s. 57–60). 

Dalším šetřením, které bych ráda zmínila, je „Analýza vzdělávacích potřeb pedagogických 

pracovníků ZŠ“. Toto šetření bylo realizováno Národním institutem pro další vzdělávání 

v roce 2015. Autoři se v oblasti vzdělávání zaměřili na rezervy ve znalostech a dovednostech 

učitelů a na rezervy v didaktických dovednostech. V oblasti podmínek k dalšímu vzdělávání 

se zabývají informovaností učitelů o dalším vzdělávání, preferovaným časovým rozsahem 

dalšího vzdělávání, místem konání, cenou a také faktory ovlivňujícími rozhodování při 

výběru vzdělávací akce.  

V krátkosti bych nyní shrnula nejdůležitější poznatky z tohoto šetření. Největší rezervy ve 

znalostech a dovednostech mají učitelé ve využívání nových metod a forem práce s dětmi, 

v práci s agresivními dětmi a také v komunikaci s rodiči, popř. zákonnými zástupci. Co se 

týče informovanosti o programech dalšího vzdělávání, učitelé preferují nabídky zaslané přes 

email nebo webové stránky vzdělávací instituce. Učitelé ZŠ upřednostňují jednodenní 

vzdělávací programy v prezenční formě, nejlépe ve všední den, přičemž by se vzdělávací 

akce měla konat přímo v dané škole. Za nejdůležitější faktor ovlivňující rozhodování při 
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výběru vzdělávací akce je považována osobnost lektora (kvalita lektora) a poskytnuté 

metodické materiály (NIDV, 2019, s. 5–13). 

Toto šetření bylo realizováno i v rámci mateřských škol, kde byly výsledky až na malé 

výjimky dost podobné výsledkům šetření na základní škole.  

Studie s názvem „Analýza výzev vzdělávání v České republice“, která byla zpracována 

nadačním fondem Eduzměna, se zase zaměřuje na základní dovednosti a motivovanost 

učitelů. Autoři v této studii uvádí výsledky výzkumu Krajčové a Münicha.  

Krajčová a Münich tvrdí, že jsou dovednosti českých učitelů ve srovnání se zahraničím na 

průměrné až na mírně nadprůměrné úrovni. V tomto srovnání figuruje oblast čtenářské, 

matematické a ICT gramotnosti. V současné době má na dovednosti učitelů velký vliv 

početné zastoupení starší generace učitelů. U mladých učitelů se tato situace stále mění, 

jelikož se zde objevuje nevyrovnanost v dovednostech a kompetencích. Můžeme říct, že je 

dnes kvalita učitelů více rozrůzněná, a to hlavně v čtenářských a ICT dovednostech. Trend 

rozrůzňování kvality učitelské práce, potažmo vzdělávání, se bude dále prohlubovat 

(Krajčová, Münich, 2018, In: Nadační Fond Eduzměna, 2019, s. 27). 

Studie uvádí i další nedostatky v kompetencích učitelů, mezi něž patří i chybějící dovednosti 

v práci se žáky, kteří pocházejí z problematičtějšího rodinného a sociálního zázemí. Dalším 

problémem je i nedostatek učitelů (především na základním stupni), jenž vede k tomu, že 

v systému zůstávají vyhořelí učitelé, kteří nejsou motivováni k přizpůsobení se modernějším 

trendům a ke změně přístupu. Experti také poukazují na fakulty vzdělávající učitele, které 

kladou silný důraz na pedagogické vzdělání, ale v některých případech neberou v potaz 

reálné požadavky na práci učitelů (zejména ZŠ). Dále tvrdí, že by mohl být systém 

otevřenější pro odborníky bez vysokoškolského pedagogického vzdělání na úrovni středních 

škol. Pro větší motivaci učitelů by se měla snížit jejich administrativní zátěž (např. příprava 

materiálů na výuku, tematické plány, evaluační dotazníky, GDPR atd.) Celkovou 

motivovanost a spokojenost učitelů ovlivňuje ředitel, působení zřizovatele a způsob 

pedagogického vedení. Právě nespokojenost s prací ředitele bývá častým důvodem pro 

změnu školy (Nadační fond Eduzměna, 2019, s. 27–28). 
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Na mezinárodní úrovni bych uvedla TALIS, což je mezinárodní šetření o vyučování a učení, 

které je organizováno prostřednictvím OECD. Poslední šetření bylo realizované v roce 2018 

a já se zaměřím na část, která se věnuje poskytování příležitostí pro celoživotní rozvoj.  

Mezi hlavní zjištění šetření TALIS 2018 v oblasti poskytování příležitostí pro celoživotní 

rozvoj patří běžná účast na nějakém druhu profesního rozvoje. Nejčastěji se ředitelé a učitelé 

škol účastní školení zaměřeného na spolupráci mezi kolegy, a aby školení mělo pozitivní 

dopad na jejich vyučovací postupy. Podle učitelů je nejefektivnější školení zaměřené na 

oborový obsah, spolupráci, aktivní učení a přístup k výuce jako spolupráci. Většina učitelů 

nepociťuje potřebu rozvíjet vědomosti, ale spíše mají vysokou potřebu se vzdělávat v oblasti 

ICT, výuky v multikulturním prostředí a v oblasti výukových metod pro žáky se speciálními 

potřebami. Zhruba polovina učitelů i ředitelů uvádí, že účast na dalším profesním rozvoji je 

omezena kolizí s rozvrhem a nedostatkem motivace se těchto aktivit účastnit (Česká školní 

inspekce, 2018, s. 218–220). 
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5 Metodologie  

5.1 Výzkumný problém, výzkumný cíl a výzkumné otázky  

V teoretické části diplomové práce se zaměřuji zejména na vzdělávání dospělých z obecného 

hlediska, analýzu vzdělávacích potřeb a učitelskou profesi. Z toho také vyplývá výzkumný 

problém, ze kterého výzkumné šetření bude vycházet. Výzkumným problémem je tedy: Jaké 

jsou vzdělávací potřeby pedagogů gymnázia?  

Cílem práce je analyzovat a identifikovat vzdělávací potřeby pedagogů na gymnáziu. 

V návaznosti na cíl práce byly definovány tyto výzkumné otázky:  

1. V jakých oblastech by se měli pedagogové daného gymnázia dále vzdělávat? 

2. Jaké jsou preference pedagogů daného gymnázia u vzdělávacích programů?  

3. Jaké podmínky vytváří vedení gymnázia pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání? 

5.2 Výzkumný vzorek  

Pro účely výzkumu byli osloveni pedagogové a vedení nejmenovaného státního gymnázia 

v Ústeckém kraji. Dotazník vyplnilo 20 pedagogů, dále byl veden rozhovor s vedením školy. 

A v rámci obsahové analýzy dokumentů byl zkoumán plán DVPP pro školní rok 2020/21, 

koncepce rozvoje školy 2016–2020, návrh koncepce rozvoje školy 2021–2025 a výroční 

zpráva 2019/2020. 

Charakteristika respondentů vyplynula z identifikačních údajů obsažených v dotazníku (viz 

Graf 1). Celkem tedy vyplnilo dotazník 20 respondentů. Z celkového počtu respondentů 

vyplnilo dotazník 11 mužů (55 %) a 9 žen (45 %).  
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Graf 1: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Dalším identifikačním údajem byl věk pedagogů. Z grafu můžeme odvodit, že největší 

zastoupení mají pedagogové v rozmezí 41–50 let, jde o více než polovinu (55 %) všech 

dotazovaných. Druhým nejčastějším věkem pedagogů je potom 50 let a více.  

Graf 2: Věk respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Když se zaměříme na nejvyšší dosažené vzdělání pedagogů gymnázia, tak je to ve většině 

případů (90 %) samozřejmě vysokoškolské vzdělání 2. stupně (Mgr., MgA., Ing.)  
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Graf 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Složení vzorku ve vztahu k délce praxe je celkem různorodé, avšak nadpoloviční většina  

11 respondentů (tedy 55 %) odpověděla, že jejich praxe trvá déle než 15 let. Dalších  

6 respondentů (30 %) uvedlo, že pracují jako učitele 10–15 let. V zastoupení 2 respondentů 

(10 %) je to praxe dlouhá 5–10 let a 1 respondent uvedl délku praxe v rozmezí 3–5 let.   

Graf 4: Jak dlouho pracujete jako učitel/ka? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Jako poslední se v dotazníku ještě rozlišovalo, jaký předmět na gymnáziu pedagog vyučuje. 

Ve většině případů pedagog vyučuje 2 předměty. Nejvíce dotazníků bylo vyplněno 

pedagogy, kteří působí v předmětu anglického jazyka, matematiky a informačních  

a komunikačních technologií. Mezi další nejčastější předměty pak patří chemie, český jazyk, 

základy společenských věd. A nejméně se objevily předměty jako geografie, tělesná 

výchova, biologie, dějepis, německý jazyk a fyzika.  
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5.3 Techniky sběru dat  

Vzhledem ke specifickému zaměření mé diplomové práce jsem zvolila kombinaci metod 

kvalitativního a kvantitativního výzkumného šetření, tedy dotazník, rozhovor a obsahovou 

analýzu dokumentů.  

Dotazník definuje Průcha (2014, s. 114–115) jako „výzkumný nástroj, jehož účelem je získat 

v písemné podobě data obvykle od velkého počtu subjektů“. Dotazník je velice oblíbenou 

metodou, jelikož umožňuje relativně snadný sběr různých informací, a to s nižším časovým 

nákladem ve srovnání s jinými nástroji výzkumu. Nejdůležitější je konstrukce dotazníku, 

kde lze využít otázek otevřených, uzavřených nebo škálových (Průcha, 2014, s. 114–115). 

Mnou vytvořený dotazník se celkově skládá z 22 otázek a obsahuje všechny tři typy otázek 

– otevřené, uzavřené i škálové. Dotazník má dvě pomyslné části, identifikační údaje  

a samotnou analýzu vzdělávacích potřeb.  

Dotazníkové šetření bylo doplněno ještě rozhovorem s vedením školy. Průcha a Veteška 

(2014, s. 239) uvádějí, že rozhovor je považován za základní metodu výzkumu. Jeho 

podstatou je přímý kontakt výzkumníka s dotazovanou osobou. Může být dle účelu 

individuální nebo skupinový, strukturovaný či volný. Pro potřeby tohoto výzkumu jsem 

zvolila rozhovor strukturovaný, u kterého jsem si předem sestavila soubor otázek. 

Poslední metodou, kterou jsem využila je obsahová analýza dokumentů. Analýza dokumentů 

je důležitá z důvodu rozpoznání postojů, názorů a motivů. Všechny tyto komponenty bývají 

obsaženy v úředních, školních a osobních pedagogických textech, jež slouží jako nástroj pro 

diagnostiku profesních potřeb na úrovni organizace, týmu i jednotlivce (Pavlov, Krystoň, 

2020, s. 89–90). Ve výzkumu jsem se zaměřila na analýzu plánu DVPP pro školní rok 

2020/2021, koncepci rozvoje školy 2016–2020, návrh koncepce rozvoje školy 2021–2025  

a výroční zprávu školy 2019/2020. 

5.4 Realizace výzkumného šetření  

Výzkumné šetření bylo zahájeno v září 2020, kdy se autor ujistil o možnosti realizace 

dotazníkového šetření a rozhovoru na vybrané škole. Dále se také ujistil, že mu vedení školy 

poskytne materiály k provedení obsahové analýzy dokumentů. Druhá část výzkumu 

proběhla na přelomu února a března 2021, kdy vedení školy vyhovělo požadavku autora  
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a distribuovalo dotazníky mezi pedagogické pracovníky. Dotazník byl zpracován  

v elektronické formě, jelikož se odpovědi automaticky ukládaly, tak i jejich vyhodnocení 

bylo jednodušší. Poté se v březnu 2021 uskutečnil strukturovaný rozhovor s vedením školy 

a došlo také k poskytnutí dokumentů týkajících se dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Strukturovaný rozhovor se konal na půdě školy a byl na něj vyhrazený čas 

zhruba 60 minut. V poslední fázi byla všechna data zpracována a interpretována v práci.  
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6 Interpretace výsledků výzkumného šetření  

6.1 Výsledky dotazníkového šetření  

V části zabývající se výzkumným vzorkem jsem konkrétně popsala identifikační údaje 

týkající se respondentů. V této části se budu zabývat otázkami, které souvisí přímo 

s analýzou vzdělávacích potřeb.  

Otázka č. 1 – Pociťujete potřebu se v některých z uvedených oblastí dále vzdělávat?  

Pro přehlednost jsem na základě odpovědí z dotazníku vytvořila tabulku, kde můžeme 

přesně určit, ve kterých oblastech by se dotazovaní potřebovali dále vzdělávat.  

Nejprve se budu věnovat oblastem, ve nichž dotazovaní pociťují největší rezervy. Nejvíce 

by se respondenti potřebovali dále vzdělávat v oblasti týkající se motivace studentů k zájmu 

o učivo a celoživotní vzdělávání (75 % respondentů), cíleného rozvoje nadání u studentů  

(75 % respondentů), využívání nových metod a forem práce se studenty (75 % respondentů), 

práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (75 % respondentů) a v oblasti 

efektivního vedení vyučovací hodiny (70 % respondentů).  

Další skupinou jsou oblasti, které nejsou zastoupeny nejvíce, ale určité rezervy v nich 

respondenti pociťují. Jedná se o dovednosti v oblasti IT (65 % respondentů), teoretické 

znalosti vyučovaného předmětu (60 % respondentů) a týmovou spolupráci (55 % 

respondentů).  

Potom jsou to oblasti, ve kterých byl výsledek celkem vyrovnaný. Ty se zaměřují na zvládání 

krizových a rizikových situací (50 % respondentů), práci s integrovanými studenty  

a interkulturní komunikaci (50 % respondentů), sebehodnocení a reflexi vlastní práce (45 % 

dotázaných), hodnocení studentů (45 % dotázaných), tvorbu kurikula a přípravu na 

vyučovací hodiny (45 % respondentů) a ještě bych do této skupiny zařadila pedagogickou 

diagnostiku (40 % respondentů).  

Poslední skupinou jsou oblasti, ve kterých se respondenti dále vzdělávat spíše nepotřebují. 

Do této skupiny dle výsledků šetření patří komunikace se studenty a rodiči (35 % 

respondentů), vedení třídních schůzek (25 % respondentů) a administrativa a kontrolní 

činnost (15 % dotázaných).  
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Tabulka 2: Pociťujete potřebu se v některých z uvedených oblastí dále vzdělávat? 

 

Vzdělávací potřeba 

Počet odpovědí respondentů 

Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše ne Rozhodně 

ne  

Teoretické znalosti 

vyučovaného 

předmětu/předmětů 

6 6 6 2 

Vedení třídních schůzek  1 4 9 6 

Komunikace se studenty a 

rodiči  

2 5 7 6 

Motivace studentů k zájmu o 

učivo a celoživotní 

vzdělávání  

6 9 2 3 

Hodnocení studentů  4 5 6 5 

Cílený rozvoj nadání u 

studentů 

7 8 2 3 

Dovednosti v oblasti IT  5 8 2 5 

Tvorba kurikula, příprava na 

vyučovací hodiny  

2 7 5 6 

Využívání nových metod a 

forem práce se studenty  

8 7 3 2 

Práce se studenty se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami  

5 10 3 2 

Práce s integrovanými 

studenty a interkulturní 

komunikace 

3 7 6 4 

Sebehodnocení a reflexe 

vlastní práce  

2 7 5 6 

Zvládání krizových a 

rizikových situací  

4 6 5 5 

Efektivní vedení vyučovací 

hodiny 

4 10 3 3 

Týmová spolupráce  3 8 5 4 

Administrativa a kontrolní 

činnost 

0 3 9 8 
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Pedagogická diagnostika  1 7 8 4 

Jiné 2 2 8 8 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 2 – Jaké jsou podle Vás možnosti učitelů se dále vzdělávat?  

Tato otázka je zaměřena na názor učitelů spojený s možnostmi se dále vzdělávat. Nejvyšší 

počet respondentů (55 %) si myslí, že jejich možnosti dále se vzdělávat jsou spíše 

dostačující. Druhá nejčastější odpověď byla „spíše nedostačující“, kdy takto odpovědělo  

20 % respondentů. Své možnosti za rozhodně dostačující označilo pouze 15 % dotázaných. 

Jeden z respondentů vnímá své možnosti dalšího vzdělávání jako rozhodně nedostačující  

a poslední respondent situaci nedokáže posoudit.  

Graf 5: Jaké jsou podle Vás možnosti učitelů se dále vzdělávat? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 3 – Kolika vzdělávacích akcí DVPP jste se minulý rok zúčastnil/a?  

Nejvíce dotázaných (30 %) se bohužel nezúčastnilo žádné vzdělávací akce DVPP. Jedné 

vzdělávací akce se zúčastnilo 5 respondentů (25 %), dvou vzdělávacích akcí DVPP také  

5 respondentů (25 %). Čtyři vzdělávací akce absolvoval 1 respondent (5 %) a pět 

vzdělávacích akcí absolvovali celkem 3 dotázaní (15 %).  
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Graf 6: Kolika vzdělávacích akcí DVPP jste se minulý rok zúčastnil/a? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 4 – Co je hlavním důvodem toho, že navštěvujete kurzy dalšího vzdělávání?  

V této otázce je zajímavé, že jsou odpovědi vcelku vyrovnané. Avšak mezi nejčastější 

odpovědi patří zájem o obor (35 % respondentů), zvyšování kvality jejich práce (30 % 

respondentů) a setkání s kolegy, vzájemná podpora (20 % respondentů). Nejméně častým 

důvodem návštěvy kurzů dalšího vzdělávání je povinnost účastnit se DVPP (15 % 

respondentů).  

Graf 7: Co je hlavním důvodem toho, že navštěvujete kurzy dalšího vzdělávání? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Otázka č. 5 – Uveďte, zda je pro Vás daný zdroj informací o možnostech DVPP vhodný, 

či nikoliv.  

Za nejvhodnější zdroj informací je dle respondentů považována nabídka zaslaná emailem 

(100 %), informace od zřizovatele (85 %), web vzdělávací organizace (75 %) či sociální sítě 

(60 %). Naopak nejméně vhodnou je pro respondenty tištěná nabídka zaslaná poštou (70 %), 

odborný tisk (45 %), ale také sociální sítě (30 %).  

Graf 8: Uveďte, zda je pro Vás daný zdroj informací o možnostech DVPP vhodný, či nikoliv. 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 6 – Která forma DVPP je pro Vás vyhovující?  

Respondenti měli na výběr z formy prezenční, e-learningové, kombinované a také webinář. 

Dle výsledků je nejvíce vyhovující forma prezenční, kterou zaškrtlo 17 respondentů (85 %). 

U e-learningu to bude nejspíš velmi individuální, jelikož rozdíl mezi možností vyhovující 

(45 % respondentů) a nevyhovující (35 % respondentů) je celkem malý. Pokud se zaměříme 

na kombinovanou formu a webináře, ty jsou pro respondenty akceptovatelné (45 % 

dotázaných) i vyhovující (45 % respondentů). Formou, která je pro respondenty nejčastěji 

nevyhovující je tedy e-learning.  
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Graf 9: Která forma DVPP je pro Vás vyhovující? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 7 – Jaký časový rozsah vzdělávacích programů je pro Vás nejvhodnější?  

Jak vidíme v grafu níže, mezi nejvhodnější vzdělávací programy DVPP respondenti zařadili 

jednodenní programy a programy do 4 hodin. Méně populární jsou poté varianty „několik 

vzdělávacích bloků za sebou“ a „vícedenní programy“. Jeden respondent zvolil možnost 

„jiné“ a doplnil, že záleží na povaze problematiky a způsobu vzdělávání.  

Graf 10: Jaký časový rozsah vzdělávacích programů je pro Vás nejvhodnější? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 8 – Které dny jsou nejvhodnější pro Vaše další vzdělávaní?  

Více než polovina respondentů považuje za nejvhodnější den pro další vzdělávání všední 

den (přes den). Celkem 20 % respondentů uvedlo, že konkrétní den v týdnu pro ně není 
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rozhodující. Dalších 15 % respondentů preferuje všední den, ale spíše večerní hodiny. Jeden 

z dotázaných uvedl, že by se nejraději vzdělával o víkendu, a poslední respondent situaci 

nedokáže posoudit.  

Graf 11:Které dny jsou nejvhodnější pro Vaše další vzdělávaní? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 9 – Jaké prostory jsou nejvhodnější pro Vaše další vzdělávání?  

Nadpoloviční většina všech dotazovaných uvedla, že prostory konání vzdělávací akce pro 

ně nejsou rozhodující. Dohromady 30 % respondentů preferuje konání vzdělávací akce 

přímo v jejich škole. A jeden z respondentů uvedl, že v současné době preferuje online kurzy 

a školení.  

Graf 12: Jaké prostory jsou nejvhodnější pro Vaše další vzdělávání? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Otázka č. 10 – Podílíte se na výběru vzdělávacích programů DVPP?  

V případě otázky č. 10 jsou odpovědi skoro vyrovnané, více než polovina respondentů 

uvedla, že se aktivně podílí na výběru vzdělávacích programů DVPP. Naopak 45 % 

respondentů uvedlo, že se na výběru vzdělávacích akcí nepodílí.  

Graf 13: Podílíte se na výběru vzdělávacích programů DVPP? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 11 – Který z uvedených faktorů ovlivňuje Váš výběr vzdělávacího programu 

nejvíce a který naopak nejméně?  

V grafu můžeme vidět, že nejvíce ve výběru vzdělávacího programu ovlivňuje respondenty 

zájem o dané téma, tuto odpověď uvedlo 55 % respondentů. Mezi faktory, které přijdou 

respondentům také důležité, lze zařadit cenu programu, délku trvání kurzu, recenze, 

poskytnuté metodické materiály a osobnost lektora. Za méně důležitý faktor je považováno 

zajištěné občerstvení, což uvedlo 30 % respondentů. Tento faktor byl také nejčastěji volen 

respondenty jako nejméně důležitý.  
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Graf 14: Který z uvedených faktorů ovlivňuje Váš výběr vzdělávacího programu nejvíce,  

a který naopak nejméně? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 12 – Chtěl/a byste se účastnit více vzdělávacích akcí DVPP než v minulém 

roce?  

Většina, tedy 65 % respondentů, by se ráda účastnila více vzdělávacích akcí DVPP než 

v minulém roce.  

Graf 15: Chtěl/a byste se účastnit více vzdělávacích akcí DVPP než v minulém roce? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 13 – Které překážky Vám brání účastnit se více vzdělávacích akcí DVPP?  

Touto otázkou jsem se chtěla dozvědět, jaké překážky brání respondentům v návštěvě 

vzdělávacích programů DVPP. Nejčastější odpovědí byla časová náročnost a nevyhovující 

vzdělávací programy, což uvedlo 55 % respondentů. Další častou překážkou, která brání  

30 % respondentů je regionální nedostupnost a problémy spojené se zástupem ve škole. Dále 
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je to také finanční náročnost, která může zatěžovat rozpočet školy. V neposlední řadě se 

jedná o nedostatek motivace, rodinné důvody, nezajímavé nabídky a pandemii koronaviru.  

Graf 16: Které překážky Vám brání účastnit se více vzdělávacích akcí DVPP? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 14 – Jaké z uvedených způsobů dalšího profesního vzdělávání preferujete?  

K této otázce jsem pro přehlednost vytvořila tabulku. Dle odpovědí respondentů jsou nejvíce 

preferovaným způsobem dalšího profesního vzdělávání kurzy/semináře, čtení odborné 

literatury a samostudium. Na druhé místo bych umístila online kurzy/semináře, konference, 

exkurze v komerčních prostorách, ve veřejných organizacích nebo nevládních organizacích 

a programy pro získání řádné kvalifikace. Mezi méně preferované způsoby vzdělávání 

respondenti zařadili sebepozorování, pozorování kolegy, koučink, návštěvu vyučování 

kolegů a exkurze/hospitace v jiných školách.  

Tabulka 3: Jaké z uvedených způsobů dalšího profesního vzdělávání preferujete? 

 

 

Způsob vzdělávání  

Počet odpovědí respondentů 

Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše ne Rozhodně 

ne  

Kurzy/semináře 13 7 0 0 

Čtení odborné literatury 10 8 0 2 
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Sebepozorování, pozorování 

kolegy, koučink 

5 6 7 2 

Online kurzy/semináře 7 6 5 2 

Samostudium  10 7 2 1 

Návštěva vyučování kolegů 6 4 9 1 

Konference 6 6 4 4 

Exkurze v komerčních 

prostorách, ve veřejných 

organizacích nebo 

nevládních organizacích  

5 8 6 1 

Exkurze/hospitace v jiných 

školách 

6 5 6 3 

Program pro získání řádné 

kvalifikace (např. studijní 

program) 

9 

 

4 5 2 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 15 – Měl některý z uvedených způsobů dalšího vzdělávání vliv na Vaši praxi?  

Podle respondentů mělo na jejich praxi největší vliv samostudium, kurzy/semináře, čtení 

odborné literatury a programy pro získání řádné kvalifikace. Mezi další celkem časté 

odpovědi s ohledem na vliv způsobu vzdělávání na praxi se řadí online kurzy/semináře, 

návštěva vyučování kolegů, konference a exkurze v komerčních prostorách, ve veřejných 

organizacích nebo nevládních organizacích. Menší vliv mělo na respondenty 

sebepozorování, pozorování kolegy, koučink, a exkurze/hospitace v jiných školách. Jestliže 

srovnáme odpovědi na tuto otázku s odpověďmi u otázky předchozí, zjistíme, že jsou velmi 

podobné. Existuje tedy vztah mezi způsoby vzdělávání, které jsou respondenty preferované, 

a které měly vliv na jejich praxi.  
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Tabulka 4: Měl některý z uvedených způsobů dalšího vzdělávání vliv na Vaši praxi? 

 

 

Způsob vzdělávání  

Počet odpovědí respondentů 

Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše ne Rozhodně 

ne  

Kurzy/semináře 9 8 3 0 

Čtení odborné literatury 9 6 1 4 

Sebepozorování, pozorování 

kolegy, koučink 

5 3 9 3 

Online kurzy/semináře 5 7 4 4 

Samostudium  10 5 2 3 

Návštěva vyučování kolegů 5 5 6 4 

Konference 5 5 5 5 

Exkurze v komerčních 

prostorách, ve veřejných 

organizacích nebo 

nevládních organizacích  

2 8 5 5 

Exkurze/hospitace v jiných 

školách 

4 4 4 8 

Program pro získání řádné 

kvalifikace (např. studijní 

program) 

8 5 2 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 16 – Účastnil/a jste se v minulém roce vzdělávacího programu DVPP na 

některé z těchto oblastí?  

V minulém roce se zúčastnilo nejvíce respondentů (50 %) vzdělávání v oblasti IT  

a využívání nových metod a forem práce se studenty. Dohromady 35 % respondentů 

absolvovalo vzdělávání v oblasti efektivního vedení vyučovací hodiny. Celkem 30 % 

dotazovaných navštívilo vzdělávací program týkající se sebehodnocení a reflexe vlastní 
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práce a také program motivace studentů k zájmu o učivo a celoživotní vzdělávání. 25 % 

dotázaných se zúčastnilo vzdělávacího programu, který se věnoval teoretickým znalostem 

vyučovaných předmětů, cílenému rozvoji nadání u studentů a administrativě a kontrolní 

činnosti. Dalších 20 % dotazovaných se účastnilo vzdělávaní v oblasti týmové spolupráce, 

tvorby kurikula, přípravy na vyučovací hodiny, pedagogické diagnostiky a v dalších 

neuvedených oblastech. Celkem 15 % respondentů absolvovalo vzdělávací program 

zabývající se hodnocením studentů, vedením třídních schůzek a zvládáním krizových  

a rizikových situací. Posledních třech oblastí, což jsou komunikace se studenty a rodiči, 

práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a práce s integrovanými studenty 

a interkulturní komunikace, se účastnilo 10 % dotazovaných.  

Graf 17: Účastnil/a jste se v minulém roce vzdělávacího programu DVPP na některé z těchto 

oblastí? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 17 – Jakým způsobem se sami vzděláváte?  

V grafu vidíme, že nejvíce dotazovaných (70 %) se samo vzdělává prostřednictvím čtení 

odborné literatury a 65 % různými kurzy či školením. Dohromady 50 % respodentů se 

vzdělává četbou odborných časopisů a webových stránek. Sledováním dokumentů se pak 

vzdělává 45 % a webináři 40 % dotazovaných.  
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Graf 18: Jakým způsobem se sami vzděláváte? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

6.2 Výsledky rozhovoru  

Dotazníkové šetření jsem doplnila rozhovorem s vedením gymnázia. Rozhovor má 

strukturovanou formu a obsahuje 9 otázek. Otázky jsou zaměřené na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků gymnázia, zejména na organizaci tohoto vzdělávání (oproti 

dotazníku, který se zaměřoval na analýzu vzdělávacích potřeb jako takovou).  

 

Jakým způsobem zjišťujete potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 

Vaší škole?  

Z odborného hlediska záleží na vlastních požadavcích učitelů. Každý učitel má své 

individuální potřeby, do kterých ředitel nemůže vidět. Ředitel je může zjistit jedině při 

pracovních pohovorech. Tento personální pohovor ředitel gymnázia pořádá několikrát do 

roka, kde s učiteli řeší obecně jejich pozici a působnost na gymnáziu. Další příležitostí, kde 

lze odhalit potřeby dalšího vzdělávání učitelů, mohou být i hospitace, respektive hospitační 

rozhovory. Po odborné stránce si učitelé řídí další vzdělávání sami, když mají přidané nové 

konkrétní učivo nebo cítí, že došlo k velkým změnám, a proto se potřebují zúčastnit nějakého 

semináře či webináře. Pak jsou to potřeby na úrovni školy, které přesahují odbornost 

jednotlivých předmětů. Do těchto potřeb školy můžeme zařadit například oblasti 

pedagogicko-didaktické, sociálně-ekonomické nebo bezpečnost práce. V tomto případě se 
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ředitel radí se svými zástupci a s širším vedením školy, přičemž když se plánuje DVPP na 

další školní rok, tak i tyto oblasti jsou v plánu zahrnuty. V situaci, kde ředitel cítí potřebu 

vyplnit deficit v sociálních oblastech, se pořádá školení týkající se inkluze pro celý učitelský 

sbor.  

 

Má Vaše škola vypracovanou strategii na rozvoj DVPP či jiný osobní plán profesního 

rozvoje?  

Ředitel gymnázia uvádí, že doporučení je takové, že škola by měla mít strategii připravenou. 

Avšak gymnázium dlouhodobou strategii DVPP vypracovanou nemá. Jde o to, že po všech 

zkušenostech z praxe spojených s nejistotou, kolik finančních prostředků bude mít ředitel 

k dispozici, se rozhodl plánovat pouze na rok dopředu. Nyní gymnázium realizuje DVPP 

pomocí projektů MŠMT, na kterých se finančně podílí EU. V tuto chvíli by tedy už bylo 

možné další profesní vzdělávání plánovat, ale když se na to podíváme z druhé strany, tak 

projekt může být zaměřený jiným způsobem než vypracovaná dlouhodobá strategie. Z toho 

plyne, že ředitel se pak musí řídit programy z šablon v rámci projektu a celou plánovanou 

strategii opustit. Důležité je také poznamenat, že tyto projekty trvají ve většině případů  

2 roky. Dokument, který by mohl být považován za jakousi strategii na rozvoj DVPP, se 

nazývá „Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na příslušný rok“. Jak už název 

napovídá, v tomto dokumentu je naplánováno DVPP na jeden rok a je v něm tedy 

reflektován realizovaný projekt. Dalším dokumentem, jedním z nejdůležitějších, je 

„Organizace školního roku“, kde jsou uvedeny všechny činnosti, které chce škola za rok 

provést, a to včetně aktivit, jenž provádí sami žáci. Nakonec ředitel gymnázia uvedl, že velmi 

dobře ví, že učitele se musí vzdělávat neustále, jak v části odborné, tak samozřejmě v části 

zaměřené na všeobecné potřeby školy.  

 

Jak je organizováno DVPP na Vaší škole?   

Organizace DVPP už byla ředitelem trochu nastíněna v první otázce. Již delší dobu se další 

vzdělávání učitelů na gymnáziu realizuje v rámci projektů, ten předposlední nesl název 

„Další vzdělávání pedagogů gymnázia XY“. Nyní už druhým rokem pokračuje gymnázium 
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v projektu, který je zaměřený i na žáky. Ve formě buď individuálních, nebo skupinových 

školení. Jestliže chce ředitel uspořádat skupinové školení pro celý sbor, tak je nejčastěji 

navštíví lektor přímo ve škole. Takovéto školení se většinou koná v přípravném týdnu během 

srpna nebo při mimořádných událostech, kdy se nevyučuje. Školení takového rozměru se 

věnuje tématům, která trápí celý učitelský sbor. Zaměříme-li se na individuální školení, tedy 

odborné, tak to si učitelé určují sami, jak už bylo řečeno v úvodu rozhovoru. Ředitel uvedl, 

že učitelům pouze určuje minimální počet individuálních školení v roce, dále také učitelé 

dostávají instrukce týkající se financí a organizačních věcí.  

Ještě se vrátíme zpět k tomu projektu, který v tuto chvílí na gymnáziu probíhá a věnuje se  

i žákům. V rámci tohoto projektu se dají platit i různé doučovací kroužky pro žáky nebo 

naopak kroužky badatelské pro žáky výborné či s mimořádným nadáním. Ředitel gymnázia 

zmiňuje mimo jiné fakt, že není časový prostor na nějaké další školení mimo projekt, jelikož 

v jeho rámci mají naplánováno mnoho školení. Z finančního hlediska je to pro gymnázium 

velice výhodné, neboť školení spadající do projektu není hrazeno financemi školy. Někdy 

se samozřejmě stane, že si učitel vybere nějaké speciální školení, které v šablonách projektu 

není. V případě, že se vybrané školení nekříží s organizačními zájmy školy, bývá učitelům 

vyhověno. Ale ředitel uvedl, že v posledních letech jsou tím hlavním zdrojem školení 

šablony související s projekty, kde lze najít nejrůznější odborné, ale i inkluzivní semináře  

a mnoho dalších. Obsahují také programy pro výchovné poradce, takže i tito pracovníci 

školy se mohou dále vzdělávat a poté poznatky přenášet na žáky.  

 

Mají pedagogičtí pracovníci možnost si sami vybrat vzdělávací program DVPP dle 

vlastního uvážení? 

Do určité míry mají učitelé možnost si sami vybrat vzdělávací program, a to buď v rámci 

projektu nebo dle informací přímo od ředitele na základě ročního plánu dalšího vzdělávání. 

Některá školení musí ředitel přikazovat. Jedná se o školení, která učitele opravňují k určitým 

specifickým úkonům ve škole. Konkrétně, ředitel zmínil mandát na vyučování 

snowboardingu nebo lyžování, kdy má instruktor lyžování povinnost účastnit se 

pravidelného školení, podobně jako např. bezpečnostní technik. Proto ředitel za těchto 

okolností vyloženě přikazuje téma školení, ale také jeho časové ohraničení.   
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Jaký zdroj informací o možnostech DVPP je pro Vás nejvhodnější?  

Nejčastěji se k řediteli gymnázia nabídky DVPP dostávají prostřednictvím emailu. Nabídek 

přichází opravdu mnoho, proto má paní sekretářka za úkol je distribuovat jednotlivým 

předmětovým komisím nebo konkrétním učitelům, kterých se daná nabídka týká. Jestliže 

některý z učitelů projeví o školení zájem, kontaktuje přímo pana ředitele. Právě on s tím 

musí být obeznámen jako první z hlediska času, financí atd. V případě, že ředitel školení 

povolí, vrací se zpět k paní sekretářce, která udělá objednávku u dané vzdělávací společnosti. 

Další, už tedy méně častou cestou, jsou internetové stránky vzdělávací společnosti, pokud 

na ně tedy učitel narazí na webu. Ale vzhledem k tomu, že mezi těmito společnostmi existuje 

konkurenční boj, tak většinou nabídka přijde přímo na email řediteli gymnázia.  

 

Jak hodnotíte nabídku vzdělávacích programů DVPP?  

Ředitel přiznal, že se nabídka vzdělávacích programů DVPP opravdu rapidně zlepšila. Je 

toho názoru, že napříč republikou, kdo se chce vzdělávat, tak má tu možnost. Nejde jen  

o vzdělávání ve smyslu teoretickém, ale hojně se objevují i nabídky různých institucí na 

exkurze a prohlídky. Dále také zmiňuje nabídky vysokých škol a institucí typu České 

národní banky nebo Poslanecké sněmovny. Právě Poslanecká sněmovna organizuje 

nejrůznější semináře pro učitele základů společenských věd. Takže i této cesty je často 

využíváno, také prostřednictvím emailu. Ředitel konstatoval, že celý systém spojený 

s projekty DVPP skvěle funguje, díky nim se i zlepšila finanční situace gymnázia. Přestože, 

se zpočátku často stávalo, že v šablonách nebyl takový výběr školení, dnes je ta nabídka až 

nadprůměrná. Je to logické, protože začaly vznikat lektorské firmy, které využívají toho, že 

jsou placené z evropských peněz. Postupně se zvedá i kvalita školení (zřejmě z důvodu 

narůstající konkurence mezi vzdělávacími společnostmi). Proto jsou tedy na gymnáziu 

školení vybírána přednostně ze šablon spojených s projektem.  
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Podle jakých kritérií vybíráte vzdělávací programy DVPP?  

Budeme-li se zabývat nejprve individuálními programy, tak to ředitel ponechává na 

samotných učitelích. Oni sami nejlépe vědí, kde se jim školení líbilo a kde naopak nikoliv. 

Co se týká skupinových školení, ředitel se řídí výběrem dle předchozích zkušeností. Když 

zrovna nemusí brát ohled na finanční stránku, přijme nabídku programu od vzdělávací 

společnosti, se kterou má dobré zkušenosti. Z toho vyplývá, že hlavním kritériem pro výběr 

vzdělávacího programu je pozitivní zkušenost z minulých let.  

 

Jaké si myslíte, že jsou nejčastější bariéry v účasti Vašich pedagogických pracovníků 

na DVPP?  

Nejčastější bariérou je podle ředitele nedostatek času učitelů. Učitelé mají obrovský problém 

probrat učivo důkladně a včas, bohužel dnešní situace jim v tom příliš nepomáhá. To je taky 

jeden z důvodů, proč se nyní dalšího vzdělávání tolik neúčastní. Učitel ví, že když se účastní 

nějakého školení, tak je sice nahrazen suplováním, ale stejně se chce k předchozímu učivu 

vrátit a ujistit se, že ho žáci správně pochopili. Tím pádem o tu hodinu přichází. Vzhledem 

k pandemii koronaviru je teď situace na gymnáziu velmi napjatá. Jelikož ředitel i učitelé 

chtějí, aby žáci byli dobře připraveni na přijímací zkoušky a následné studium na vysoké 

škole, vyučovací hodiny jsou opravdu náročné. Takže největším limitem učitelů je časový 

prostor. Ředitel chápe, že si chtějí učitelé o víkendu odpočinout a trávit čas s rodinami, proto 

se víkendová školení na gymnáziu realizují opravdu jen výjimečně. Učitelé raději navštěvují 

týdenní vzdělávací akce o letních prázdninách. Tyto akce škola plně podporuje, i když se 

konají o prázdninách. Jedná se většinou o týdenní pobyty v rámci ekonomie, filozofie, 

obecně společenských věd, hudební či matematická setkání.  

Dále ředitel gymnázia přiznal, že jim situaci ve škole velmi komplikuje pandemie. Vzhledem 

k opatřením vlády nebylo možné se účastnit 87 školení pro jednotlivé učitele. Existuje 

možnost absolvovat školení prostřednictvím webinářů, dokonce vyjdou levněji, než když 

učitel musí cestovat. Učitelům však webináře moc nevyhovují, raději upřednostňují osobní 

styk, proto toto rozhodnutí nechává ředitel zcela na nich. Důležitý je také kontakt a sdílení 
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zkušeností s učiteli z celé republiky nebo daného kraje, což učitelé v online prostředí 

bohužel postrádají. Právě sdílení zkušeností neodmyslitelně patří ke vzdělávání.   

 

Co byste případně změnil na DVPP na Vaší škole nebo všeobecně?  

Tuto otázku ředitel gymnázia okomentoval tak, že je velmi spokojený s funkčností systému 

v oblasti dalšího vzdělávání. Jediné, co by zmínil, jsou obsahy seminářů jako takových. 

Hodně také záleží na konkrétním lektorovi, jelikož může být skvěle postavený seminář, mít 

kvalitní sylabus a anotaci, zajímavé téma, ale když je nekvalitní lektor, tak to má dopad na 

celý průběh semináře. Proto by mělo docházet k neustálému zdokonalování a zlepšování 

kvality vlastních školení a seminářů. Všichni ředitelé a společnost pochopili, že další 

vzdělávání je nedílnou součástí. Vzdělávání je kontinuální proces až do důchodu a je potřeba 

na sobě stále pracovat.  

6.3 Výsledky obsahové analýzy dokumentů  

V rámci obsahové analýzy dokumentů jsem zkoumala plán DVPP pro školní rok 2020/2021, 

koncepci rozvoje školy 2016–2020, návrh koncepce rozvoje školy 2021–2025 a výroční 

zprávu školy 2019/2020. V každém dokumentu jsem se zaměřila na části zabývající se 

obecně pedagogy nebo jejich vzděláváním.  

Plán DVPP pro školní rok 2020/2021 

Celý plán DVPP na školní rok 2020/2021 je rozčleněn na 3 části – základní podmínky, 

konkrétní formy a druhy DVPP a přehled již naplánovaného vzdělávání na aktuální školní 

rok. V první části se dokument zabývá zásadami, na základě, kterých je DVPP školy 

organizováno. Mezi tyto zásady patří:  

– rovnost příležitosti a zákaz diskriminace,  

– vzdělávání celého pedagogického týmu má přednost před individuálním studiem, 

– základními parametry pro výběr vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy, 

– studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání má přednost před 

dalším studiem, 

– možnost školy uzavřít kvalifikační dohodu s pracovníkem absolvujícím studium  

a v jejím rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady, 
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– účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace je pro pracovníky školy povinná. 

Druhou část plánu DVPP představují konkrétní formy a druhy DVPP. Tato část dokumentu 

je dále rozdělena do 3 částí – studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, studium ke 

splnění dalších kvalifikačních předpokladů a studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů obsahuje studium pedagogiky a studium 

v magisterském studijním programu, lze tedy říct, že gymnázium podporuje studium 

vedoucí k dosažení plné kvalifikace. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

se zabývá studiem pro výchovné poradce a studiem k výkonu specializovaných činností 

(např. koordinátor ŠVP, metodik prevence sociálně patologických jevů). Poslední část se 

zabývá studiem k prohlubování odborné kvalifikace. Obsahem průběžného vzdělávání jsou 

zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie 

výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových 

didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové 

vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP a obsahem jsou také 

školení na získávání grantů – finančních prostředků z evropských či jiných fondů. V rámci 

poslední části jsou ještě definovány formy průběžného vzdělávání, kdy škola preferuje 

systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů individuální formou, a to účastí na kurzech, 

seminářích a e-learningových školeních.  

Třetí a zároveň poslední částí plánu DVPP je přehled již naplánovaného vzdělávání na školní 

rok 2020/2021. V této části je určeno, že každý pedagog musí za školní rok absolvovat 

školení CO a BOZP a k tomu minimálně jeden odborný seminář či školení ve svém oboru. 

Dále se také pedagogové aktivně účastní projektu „Profesní rozvoj žáků a pedagogů 

gymnázia XY“, který se řídí předem danými šablonami. Z toho vyplývá, že pedagogové 

gymnázia mají tento rok naplánováno 87 školení. Celý pedagogický sbor v rámci tohoto 

projektu absolvuje společně jedno osmihodinové školení v oblasti inkluze. Dále učitelé 

tělesné výchovy a lektoři tělovýchovných kurzů absolvují školení, jež jsou potřebná 

k prodloužení certifikace. Noví učitelé se zúčastní školení potřebných k vykonávání funkce 

zadavatele či hodnotitele písemných prací a didaktických testů maturitních zkoušek, školení 

CO a BOZP.  
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Koncepce rozvoje školy 2016–2020 

Koncepce rozvoje školy 2016–2020 se dělí na 10 jednotlivých témat, která se pak ještě dále 

rozdělují na podtémata. Hlavními tématy, kterými se koncepce rozvoje školy zabývá, jsou 

charakteristika školy, výchozí dokumenty návrhu koncepce, analýza současného stavu, vize 

školy (kam chceme dojít), rozvoj kvality vzdělávacího procesu a výsledků vzdělávání ve 

vztahu k ŠVP, rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační služby žákům a rodičům, rozvoj 

spolupráce s žáky a rodiči, rozvoj spolupráce se státními i soukromými subjekty a s dalšími 

SŠ v regionu, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj informačního systému, prezentace školy  

a public relations.   

V rámci tématu vizí gymnázia je uvedeno, že obecnou vizí školy je kvalitní pedagogický 

sbor kompetentní nejen po stránce odborné, ale i pedagogicko-diagnostické. Avšak jediná 

část koncepce rozvoje školy, která zmiňuje vzdělávání pedagogů, se nazývá „Rozvoj 

lidských zdrojů“. Škola chce umožnit systémové a kvalitní další vzdělávání zaměstnanců 

školy. Dále je chce také přesvědčit o nutnosti chápat svou profesní kariéru jako permanentní 

sebevzdělávací proces.  

 

Návrh koncepce rozvoje školy 2021–2025 

Kvůli pandemii koronaviru bohužel vedení gymnázia nemělo možnost novou koncepci 

rozvoje školy projednat na všech úrovních, proto mám k dispozici pouze její návrh, který 

sestavil sám ředitel, ale oficiálně ještě není schválený.  

Tento dokument má stejnou formu jako koncepce rozvoje školy 2016–2020. Obecnou vizí 

školy týkající se pedagogů je opět kvalitní pedagogický sbor kompetentní nejen po stránce 

odborné, ale i pedagogicko-diagnostické. V rámci strategických cílů byl stanoven cíl týkající 

se zvyšování kvality pedagogického procesu. Aby bylo zajištěno dosažení tohoto 

strategického cíle, chce škola podporovat, plánovat, ale i cíleně rozvíjet DVPP 

prostřednictvím realizace projektů i z vlastních zdrojů.  

Výroční zpráva 2019/2020 

Jak už název napovídá, výroční zpráva vychází pravidelně každý rok a funguje jako takové 

shrnutí všech důležitých informací za celý školní rok. Zabývá se např. školskou radou, 
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vzdělávacími programy, údaji o zaměstnancích školy, přijímacím řízením, maturitními 

zkouškami, kontrolní a inspekční činností, úspěšností přijímání absolventů na VOŠ a VŠ, 

prevencí sociálně patologických jevů a mimo jiné i dalším vzděláváním pedagogických 

pracovníků. Právě na téma DVPP se chci ve výroční zprávě zaměřit.  

Ve výroční zprávě je část věnující se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků 

rozdělena na jednodenní semináře a školení a na vícedenní semináře a školení. Dále jsou zde 

vypsaní konkrétní pedagogové, kteří se daných seminářů či školení účastnili a také přesný 

název vzdělávací akce. Celkem se 13 jednodenních seminářů a školení zúčastnilo 10 

pedagogů. Dalších 7 pedagogů potom absolvovalo 8 vícedenních seminářů a školení. Na 

konci této části dokumentu je ještě doplnění, že v důsledku pandemie koronaviru bohužel 

nemohl být plán DVPP bezezbytku splněn.  

6.4 Shrnutí výsledků výzkumu  

V této části diplomové práce bych ráda shrnula výsledky celého výzkumu. Jedna z mých 

výzkumných otázek zněla: „V jakých oblastech by se měli pedagogové daného gymnázia 

dále vzdělávat?“. Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že učitelé gymnázia pociťují 

největší potřebu se dále vzdělávat v oblastech práce se studenty při vyučování, konkrétně se 

jedná o jejich motivaci k zájmu o celoživotní vzdělávání, cílený rozvoj jejich nadání, 

využívání nových metod a forem práce s nimi, efektivní vedení vyučovací hodiny a také  

o práci se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.  

V dalších částech dotazníkového šetření jsem se soustředila spíše na DVPP. Zaměříme-li se 

na spokojenost učitelů s nabídkou vzdělávacích programů DVPP, většina z nich uvedla, že 

je dostačující. V porovnání s ředitelem gymnázia, který si myslí, že nabídka je v tuto chvíli 

pestrá právě díky projektům MŠMT, můžeme konstatovat, že nabídka bude dostačující. Co 

se týká učitelů, kteří označili nabídku za nedostačující, existuje možnost nedostatku školení 

v oboru jejich zájmu. Právě u nabídky vzdělávacích programů bych zůstala a navázala na 

otázku, jaký je nejvhodnější zdroj informací o možnostech DVPP, kde většina dotazovaných 

i ředitel vyhodnotili jako nejvhodnější zdroj informací nabídku zaslanou emailem, čímž se 

potvrdil i můj názor na tuto problematiku.  
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Velký podíl učitelů se v minulém roce nezúčastnil žádné vzdělávací akce, případně jen velmi 

malého množství. Myslím si, že tato situace je spojena s pandemií koronaviru, což mi 

později potvrdil také ředitel gymnázia. Učitelům totiž nevyhovuje online školení, jak se také 

ukázalo v dotazníku, kdy je nejvíce preferována spíše prezenční forma. Dalším faktem, který 

se slučuje i s tvrzením ředitele je, že učitelům vyhovují vzdělávací akce konané spíše ve 

všední den než o víkendu, kdy chtějí mít čas na rodinu a odpočinek. Ve spojitosti s pandemií 

koronaviru je také pochopitelné, že více než polovina učitelů by se ráda účastnila většího 

počtu vzdělávacích akcí než minulý rok, jak ostatně vyplynulo z dotazníku.  

Velice zajímavé mi přišly výsledky v rámci otázky, zda se pedagogové podílejí na výběru 

vzdělávacích akcí, jelikož se dle výsledků dotazníkového šetření podílí jen polovina 

respondentů. I přesto, že mi bylo ředitelem gymnázia řečeno, že další vzdělávání nechává 

na samotných učitelích. Tuto nesrovnalost ale můžeme jednoduše vysvětlit. Jde pouze o úhel 

pohledu, jelikož ředitel umožňuje pedagogům si vybírat školení pouze ze šablon spojených 

s projektem MŠMT. Tudíž tento krok mohou někteří z respondentů vnímat jako jisté 

omezení ve výběru dalšího vzdělávání.  

Když se budeme zabývat faktory, které nejvíce ovlivňují výběr vzdělávacího programu, dá 

se očekávat, že ředitel školy na tuto problematiku bude mít odlišný pohled než učitel. Ředitel 

považuje za důležité recenze, jak moc byli učitelé spokojeni se školením určité organizace, 

popřípadě i cenou vzdělávacího programu, pokud školení není financováno v rámci 

projektu. Oproti tomu učitelé, kteří se tohoto školení sami účastní, považují za důležité 

faktory zájem o dané téma, délku trvání kurzu, poskytnuté metodické materiály, ale též  

i osobnost lektora.  

Za další důležité zjištění považuji také fakt, že nejčastější překážkou bránící pedagogům se 

dále vzdělávat je časová náročnost a problémy spojené se zástupem ve škole. Tuto situaci 

vystihl také ředitel školy v rozhovoru, kdy uvedl, že suplování je sice zajištěno v době 

školení, ale většina učitelů se k učivu stejně vrací, aby se ujistili, že studenti vše správně 

pochopili. Často uváděnou překážkou byly i nevyhovující vzdělávací programy, což 

můžeme vysvětlit opět nemožností účastnit se školení prezenčně z důvodu pandemie, 

případně může jít o důsledek nedostatku školení v určitém oboru. 
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Ukázalo se, že nejvíce preferovaným způsobem dalšího profesního vzdělávání jsou 

kurzy/semináře, čtení odborné literatury či samostudium. Což také potvrzuje odpověď na 

další otázku, kdy respondenti uvedli, že největší vliv na jejich praxi mělo právě 

samostudium, kurzy/semináře, čtení odborné literatury, a navíc i programy pro získání řádné 

kvalifikace. Můžeme tedy říct, že je mezi nimi určitý vztah. Tento vztah má spojitost i s tím, 

jak se učitelé sami vzdělávají, jelikož většina uvedla právě čtení odborné literatury, různé 

kurzy či školení, ale též i četbu odborných časopisů a webových stránek. Tímto je 

zodpovězena i má druhá výzkumná otázka, tedy „Jaké jsou preference pedagogů daného 

gymnázia u vzdělávacích programů?“.  

K poslednímu zjištění, k němuž se chci vyjádřit, patří otázka, v jakých oblastech se učitelé 

v minulém roce vzdělávali. Nejčastěji se jednalo o oblast IT, využívání nových metod  

a forem práce se studenty a také oblast efektivního vedení vyučovací hodiny. Můj názor je 

takový, že i výběr těchto oblastí dalšího vzdělávání je ovlivněn pandemií koronaviru. 

Všichni učitelé museli začít vyučovat online přes různé platformy a je známo, že většina 

učitelů gymnázia se pohybuje ve věku okolo 50let. To může být důvodem zvýšeného zájmu 

o vzdělávání v oblasti IT, ale i využívání nových metod a forem práce ve vyučování. Určitě 

se liší prezenční forma výuky, kdy studenti sedí společně v jedné místnosti, od online formy 

výuky např. pomocí prezentací na počítači. S tím souvisí i efektivní vedení vyučovací 

hodiny. Myslím si, že efektivita vyučovací hodiny v rámci online výuky klesá, studenti 

nejsou tak koncentrovaní na práci jako při normální výuce ve škole.  

Úkolem třetí výzkumné otázky bylo zjistit, jaké podmínky vytváří vedení gymnázia pro 

pedagogy v rámci dalšího vzdělávání. Pro začátek je důležité poznamenat, že učitelé jsou 

vedením školy v dalším vzdělávání plně podporováni a také k němu podněcováni. Ať už se 

jedná o školení individuální, či skupinová, v obou případech vše organizuje škola.  

U individuálního školení je na učiteli pouze to, aby si vybral, jaký program mu bude nejvíce 

vyhovovat, přičemž o ostatní organizační záležitosti (suplování, cestovné atd.) se stará škola. 

Jelikož gymnázium spolupracuje s MŠMT na projektu týkajícím se dalšího vzdělávání 

pedagogů (a tím pádem není financován z rozpočtu školy), ředitel proto chce, aby učitelé 

využívali možnosti se dále vzdělávat a navštěvovali nejrůznější vzdělávací programy, co 

nejvíce to jde.  
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Ve srovnání výsledků dotazníkového šetření a rozhovoru s obsahovou analýzou dokumentů 

mohu konstatovat, že vše opravdu koreluje. Porovnám-li rozhovor s ředitelem, jenž uvedl 

mnoho informací o tom, jak DVPP na škole funguje, s dokumenty, které se DVPP na škole 

zabývají, nic se nevylučuje a zdá se, že tento systém vzdělávání na škole funguje.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat vzdělávací potřeby pedagogů na gymnáziu. 

Výzkumným problémem byla otázka, jaké jsou vzdělávací potřeby pedagogů gymnázia. 

V návaznosti na cíl práce byly formulovány následující výzkumné otázky:  

1. V jakých oblastech by se měli pedagogové daného gymnázia dále vzdělávat? 

2. Jaké jsou preference pedagogů daného gymnázia u vzdělávacích programů?  

3. Jaké podmínky vytváří vedení gymnázia pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání? 

V první kapitole práce jsem vymezila základní pojmy týkající se dané problematiky. 

Vysvětlila jsem pojem analýza, charakterizovala jsem další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a jeho druhy. Taktéž jsem objasnila chápání tzv. sebevzdělávání a definovala 

pojem kompetence (a také konkrétní kompetence učitele). Poté jsem se obecně zabývala 

vzděláváním dospělých, kde jsem nejprve vymezila pojem vzdělávání dospělých, jaké jsou 

jeho druhy, co znamená celoživotní učení a efektivnost vzdělávání dospělých. Zabývala jsem 

se cílovou skupinou vzdělávání dospělých a dalšími specifiky, jako jsou např. motivace nebo 

bariéry. Dále jsem se přesunula ke vzdělávacím potřebám. U tohoto tématu jsem nejprve 

charakterizovala vzdělávací potřeby, popsala jejich druhy a pak jsem se zaměřila přímo na 

vzdělávací potřeby učitelů. Jelikož se má práce věnuje hlavně analýze (a je to i jejím cílem), 

objasnila jsem proces analýzy vzdělávacích potřeb učitelů, její fáze, metody, výstupy  

a v neposlední řadě i bariéry. V rámci čtvrté kapitoly jsem se věnovala učitelské profesi, 

profesnímu rozvoji učitele, jeho osobnosti a prestiži této profese. Tuto kapitolu jsem 

zakončila nastíněním současného vzdělávání učitelů a výzkumů, které byly na téma analýzy 

vzdělávacích potřeb učitelů realizovány.  

Na základě empirické části práce bych chtěla vyzdvihnout nejdůležitější zjištění 

výzkumného šetření. Začala bych tím, že největší potřebu se vzdělávat pociťují učitelé 

v oblastech, které se nejvíce dotýkají studentů. To znamená jejich motivace k zájmu  

o celoživotní vzdělávání, cílený rozvoj jejich nadání, využívání nových metod a forem práce 

s nimi, efektivní vedení vyučovací hodiny a též práce se studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Dalším zjištěním je, že učitelé označili nabídku vzdělávacích kurzů 

za dostačující a že vedení školy s tímto naprosto souhlasí, což mohu označit celkově za 

spokojenost s projekty ve spolupráci s MŠMT. Za velký nedostatek byly označeny online 
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kurzy/semináře/školení, které jsou pro učitele nevyhovující i z toho důvodu, že nemohou 

sdílet své zkušenosti s dalšími kolegy. Důsledkem je i pandemie koronaviru, která školství 

výrazně zasáhla. Musím konstatovat, že mě velice potěšilo zjištění, že si učitelé vybírají 

programy dalšího vzdělávání sami. I přesto, že jsou omezeni nabídkou v šablonách 

týkajících se zmiňovaného projektu, tak nabídka je velmi pestrá a různorodá. Důležité jsou 

překážky bránící účasti na DVPP, jež byly uvedeny učiteli. Jedná se zejména o časovou 

náročnost (vzhledem k dnešní situaci, kdy jsou učitelé enormně vytížení, je to pochopitelné). 

V minulém roce se dle výsledků dotazníkového šetření učitelé vzdělávali především 

v oblasti IT, využívání nových metod a forem práce se studenty a také v oblasti efektivního 

vedení vyučovací hodiny. Výběr oblastí dalšího vzdělávání může být následkem pandemie 

koronaviru, kdy si učitelé museli zvyknout na využívání online platforem k výuce. Ale může 

to být i následek stárnoucího učitelského sboru, kdy je nutné začít více využívat IT techniku 

a nové metody a formy ve výuce. Také mě velice potěšilo, jak jsou učitelé ze strany vedení 

školy podporováni a motivováni k dalšímu profesnímu vzdělávání.  

Na základě zjištění vyplývajících z výzkumného šetření doporučuji, aby učitelům, kteří 

hodnotí nabídku vzdělávacích kurzů ze šablon projektu jako nedostačující, byly poskytnuty 

i jiné možnosti dalšího vzdělání, je-li to v silách školy (především s ohledem na finance).  

Dále také doporučuji, aby se učitelé více účastnili vzdělávacích akcí zaměřujících se na 

témata v oblasti motivace studentů k zájmu o celoživotní vzdělávání, cíleného rozvoje 

nadání studentů, využívání nových metod a forem práce s nimi, efektivního vedení 

vyučovací hodiny a také v oblasti práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Podle mého názoru by doplnění mezer v těchto oblastech mohlo vést k posílení vztahu mezi 

učiteli a studenty gymnázia. Mým posledním doporučením je, snaha získat do učitelského 

sboru gymnázia více mladých učitelů, kteří by mohli být zdrojem inspirace a vnést nový úhel 

pohledu na celou problematiku. Přestože nové nápady nemusí být přijaty staršími učiteli, 

vyplatilo by se to alespoň zkusit. Po realizaci analýzy vzdělávacích potřeb učitelů, a tudíž  

i identifikaci vzdělávacích potřeb, je další etapou systémového andragogického přístupu 

tvorba vzdělávacích programů. Tvorba vzdělávacích programů by měla probíhat na úrovni 

organizace jako komplexní program podpory, ale také individuálně, ve smyslu 

individuálních programů profesního rozvoje jednotlivých učitelů.  
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Využitelnost práce je dle mého názoru značná, jelikož diplomová práce může fungovat jako 

objektivní hodnocení situace na škole. Může to být jedna z cest, kterou lze využít k určení 

deficitů učitelského sboru, přičemž vedení školy může motivovat k dalším krokům 

směřujícím k odstranění těchto zjištěných nedostatků.  

Diplomovou práci bych zhodnotila pozitivně, poněvadž se mi vcelku podařilo odpovědět na 

všechny výzkumné otázky. Myslím si, že mi práce pomohla nahlédnout do problematiky 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména na jeho realizaci v praxi.  
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Příloha 1:  

DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY ŠKOLY   

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1. Pohlaví:  

a) Žena  

b) Muž  

 

2. Věk:  

a) do 30 let  

b) 31 – 40 let  

c) 41 – 50 let  

d) 50 + let 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

a) Vysokoškolské 1. stupně (Bc.)  

b) Vysokoškolské 2. stupně (Mgr., MgA., Ing.)  

c) Vysokoškolské 3. stupně (Ph.D.) 

d) Jiné:  

 

4. Jak dlouho pracujete jako učitel/ka? 

a) Méně než 3 roky  

b) 3–5 let  

c) 5–10 let  

d) 10–15 let  

e) Více jak 15 let  

 

5. Jaký předmět/y na gymnáziu vyučujete?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB  

6. Pociťujete potřebu se v některých z uvedených oblastí dále vzdělávat? Doplňte 

do příslušného sloupce. 

 

Vzdělávací potřeba  Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše ne Rozhodně 

ne  

Teoretické znalosti 

vyučovaného předmětu/ů 

    

Vedení třídních schůzek      

Komunikace se studenty a 

rodiči  

    

Motivace studentů k zájmu o 

učivo a celoživotní 

vzdělávání  

    

Hodnocení studentů      

Cílený rozvoj nadání u 

studentů 

    

Dovednosti v oblasti IT      

Tvorba kurikula, příprava na 

vyučovací hodiny  

    

Využívání nových metod a 

forem práce se studenty  

    

Práce se studenty se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami  

    



 

III 

 

Práce s integrovanými 

studenty a interkulturní 

komunikace 

    

Sebehodnocení a reflexe 

vlastní práce  

    

Zvládání krizových a 

rizikových situací  

    

Efektivní vedení vyučovací 

hodiny 

    

Týmová spolupráce      

Administrativa a kontrolní 

činnost 

    

Pedagogická diagnostika      

Jiné     

 

7. Jaké jsou podle Vás možnosti učitelů se dále vzdělávat?  

a) Rozhodně dostačující  

b) Spíše dostačující 

c) Spíše nedostačující  

d) Rozhodně nedostačující  

e) Nevím, nedokážu posoudit  

 

8. Kolika vzdělávacích akcí DVPP jste se za minulý rok účastnil/a? 

 

9. Co je hlavním důvodem toho, že navštěvujete kurzy dalšího vzdělávání?  

a) Zvyšování kvality mé práce  

b) Zvyšování mé kvalifikace  

c) Zájem o obor  

d) Další vzdělávání je pro mě povinné  

e) Setkání s kolegy, vzájemná podpora 

f) Jiné  

 



 

IV 

 

10. Uveďte, zda je pro Vás daný zdroj informací o možnostech dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků vhodný či nikoliv. Doplňte do příslušného sloupce. 

 

Zdroj informací o 

DVPP 

Vhodný Nevhodný Nedokážu 

posoudit 

Nabídka zaslaná 

emailem 

   

Web vzdělávací 

organizace  

   

Tištěná nabídka 

zaslaná poštou  

   

Odborný tisk    

Informace od 

zřizovatele  

   

Sociální sítě 

(Facebook, Instagram 

apod.) 

   

 

11. Která forma DVPP je pro Vás vyhovující? Doplňte do příslušného sloupce. 

Forma DVPP Vyhovující Akceptovatelné  Nevyhovující Nedokážu 

posoudit 

Prezenční      

E-learning      

Kombinovaná 

(prezenční + e-

learning) 

    

Webináře      

 



 

V 

 

12. Jaký časový rozsah vzdělávacích programů je pro Vás nejvhodnější? 

a) Jednodenní programy  

b) Programy do 4 hodin  

c) Několik vzdělávacích bloků za sebou  

d) Vícedenní programy (8–32 hodin) 

e) Jiné:  

 

13. Které dny jsou nejvhodnější pro Vaše další vzdělávání?  

a) Všední den (přes den) 

b) Všední den (večer) 

c) Během víkendu   

d) Dny v týdnu nerozhodují  

e) Nevím, nedokážu posoudit  

 

14. Jaké prostory jsou nejvhodnější pro Vaše další vzdělávání?  

a) Přímo ve Vaší škole  

b) V prostorách vzdělavatele  

c) V jiné dostupné škole  

d) Prostory nerozhodují 

e) Jiné:  

 

15. Podílíte se na výběru vzdělávacích programů DVPP?  

a) ano  

b) ne  

 

16. Který z uvedených faktorů ovlivňuje Váš výběr vzdělávacího programu 

nejvíce, a který naopak nejméně? Doplňte do příslušného sloupce.  

 

Faktor  Nejvíce 

důležité 

Spíše 

důležité 

Málo důležité Nejméně 

důležité 

Osobnost 

lektora 

    

Vzdálenost 

místa konání  

    

Poskytnuté 

metodické 

materiály  

    



 

VI 

 

Zajištěné 

občerstvení  

    

Zájem o dané 

téma  

    

Cena 

programu 

    

Délka trvání 

kurzu  

    

Recenze      

 

17. Chtěl/a byste se účastnit více vzdělávacích akcí DVPP než v minulém roce? 

a) Ano  

b) Ne  

 

18. Které překážky Vám brání účastnit se více vzdělávacích akcí DVPP? 

(Zaškrtněte max. 3 možnosti)    

a) Regionální nedostupnost  

b) Finanční náročnost  

c) Problémy spojené se zástupem a suplováním ve škole  

d) Nedostatek motivace 

e) Nedostatek podpory od vedení školy 

f) Časová náročnost  

g) Osobní důvody  

h) Nevyhovující vzdělávací programy DVPP 

i) Nemám potřebné předpoklady (např. kvalifikaci, zkušenosti, odpracované roky) 

j) Rodinné důvody 

k) Jiné:  

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

19. Jaké z uvedených způsobů dalšího profesního vzdělávání preferujete? Doplňte 

do příslušného sloupce. 

 

Způsob vzdělávání  Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše ne Rozhodně 

ne  

Kurzy/semináře     

Čtení odborné literatury     

Sebepozorování, pozorování 

kolegy, koučink 

    

Online kurzy/semináře     

Samostudium      

Návštěva vyučování kolegů     

Konference     

Exkurze v komerčních 

prostorách, ve veřejných 

organizacích nebo 

nevládních organizacích  

    

Exkurze/hospitace v jiných 

školách 

    

Program pro získání řádné 

kvalifikace (např. studijní 

program) 

    

 

 

 

 



 

VIII 

 

20. Měl některý z uvedených způsobů dalšího profesního vzdělávání vliv na Vaši 

praxi? Doplňte do příslušného sloupce.  

 

Způsob vzdělávání  Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše ne Rozhodně 

ne  

Kurzy/semináře     

Čtení odborné literatury     

Sebepozorování, pozorování 

kolegy, koučink 

    

Online kurzy/semináře     

Samostudium      

Návštěva vyučování kolegů     

Konference     

Exkurze v komerčních 

prostorách, ve veřejných 

organizacích nebo 

nevládních organizacích  

    

Exkurze/hospitace v jiných 

školách 

    

Program pro získání řádné 

kvalifikace (např. studijní 

program) 

    

 

 

 

 



 

IX 

 

21. Účastnil/a jste se v minulém roce vzdělávacího programu DVPP na některé 

z těchto oblastí? Doplňte do příslušného sloupce. 

 

Oblast Ano Ne 

Teoretické znalosti 

vyučovaného předmětu/ů 

  

Vedení třídních schůzek    

Komunikace se studenty a 

rodiči  

  

Motivace studentů k zájmu o 

učivo a celoživotní 

vzdělávání  

  

Hodnocení studentů    

Cílený rozvoj nadání u 

studentů 

  

Dovednosti v oblasti IT    

Tvorba kurikula, příprava na 

vyučovací hodiny  

  

Využívání nových metod a 

forem práce se studenty  

  

Práce se studenty se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami  

  

Práce s integrovanými 

studenty a interkulturní 

komunikace 

  



 

X 

 

Sebehodnocení a reflexe 

vlastní práce  

  

Zvládání krizových a 

rizikových situací  

  

Efektivní vedení vyučovací 

hodiny 

  

Týmová spolupráce    

Administrativa a kontrolní 

činnost 

  

Pedagogická diagnostika    

Jiné   

 

22. Jakým způsobem se sami vzděláváte? (Zaškrtněte max. 2 možnosti.) 

a) Kurzy, školení 

b) Webináře  

c) Četba odborné literatury  

d) Četba odborných časopisů, webových stránek  

e) Sledování dokumentů  

f) Jiné:  

 



I 

 

Příloha 2:  

ROZHOVOR S VEDENÍM ŠKOLY  

1. Jakým způsobem zjišťujete potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

na Vaší škole?  

 

2. Má Vaše škola vypracovanou strategii na rozvoj DVPP či jiný osobní plán 

profesního rozvoje? (Pokud ano, jakou) 

 

 

3. Jak je organizováno DVPP na Vaší škole?  

 

4. Mají pedagogičtí pracovníci možnost si sami vybrat vzdělávací program DVPP dle 

vlastního uvážení? 

 

 

5. Jaký zdroj informací o možnostech DVPP je pro Vás nejvhodnější?  

 

6. Jak hodnotíte nabídku vzdělávacích programů DVPP?  

 

 

7. Podle jakých kritérií vybíráte vzdělávací programy DVPP?  

 

8. Jaké si myslíte, že jsou nejčastější bariéry v účasti Vašich pedagogických 

pracovníků na DVPP?  

 

 

9. Co byste případně změnil na DVPP na Vaší škole nebo všeobecně?  

 

 


