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Resumé: 

Tato práce se zabývá rolí manažera při plánování osobního rozvoje pracovníků. V první 

části vychází z teoretických poznatků odborníků na řízení lidských zdrojů či rozvoj a firemní 

vzdělávání pracovníků, které jsou v druhé části aplikovány do školského prostředí, kde 

čtenářům nabízí některá doporučení pro realizaci plánování osobního rozvoje pracovníků 

v praxi ředitele školy. Výzkumné šetření je zaměřené na zjištění skutečného stavu plánování 

osobního rozvoje pracovníků na vzorku mateřských a základních škol okresu Hodonín. 

Summary: 

This Thesis deals with the role of a manager when planning the workers' personal 

development. The first part is based on the theoretical skills of professionals in Human 

Resources Management or development and company's education of employees. These are 

being applied into the school environment in the second part. The second part advises readers 

some recommendations for execution of planning the worker's personal development in a 

school director's practice. The Research Project is focused on finding the actual situation of 

workers' personal development planning, considering nursery and primary schools in the 

region of Hodonín as a data sample. 

Klíčová slova: 
analýza vzdělávacích potřeb, další vzdělávání pedagogických pracovníků, metody vzdělávání, 

personální řízení, plán osobního rozvoje, osobní rozvoj pracovníků, role ředitele, rozvoj 

lidských zdrojů, strategické plánování 
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2 Úvod 

Motto: 

„ Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených. " 

John C. Maxwell 

Změny ve společnosti a v globalizovaném světě se odehrávají v čím dál kratších intervalech. 

Rychlý vývoj technologií a množství informací vedou k tomu, že o úspěšnosti firem i celých 

společností rozhoduje především to, jak rychle se umí jedinci v ní působící přizpůsobit 

měnícím se podmínkám, jak dokážou třídit, vyhodnocovat a zpracovávat informace, zda jsou 

ochotni se neustále ve svém oboru vzdělávat i jak jsou schopni své produkty prodat ostatním. 

Řada současných teoretiků managementu stejně jako někteří podnikoví manažeři 

prosperujících firem si v čím dál větší míře uvědomují, že lidé jsou tím nejcennějším, co mají. 

To je důvod, proč mění své strategie a proč se soustřeďují na rozvoj svých pracovníků. 

V naší společnosti jsou právě realizovány významné změny v oblasti počátečního vzdělávání 

- přechod od státem stanovených vzdělávacích dokumentů k dokumentům vytvořeným škole 

na míru a povinné vlastní hodnocení školy v dvouletém cyklu. Ani na jednu z nich nebyli 

učitelé v rámci studia na vysoké škole připravováni. Vypořádají se s těmito změnami? 

Na středních školách se tvoří školní vzdělávací programy. V mateřských a základních školách 

jsou již zpracovány a v současnosti se ověřují, případně upravují. Napsat školní vzdělávací 

program či vyměnit jeden vzdělávací program za druhý, nestačí. Nejdůležitějším cílem je 

dostat myšlenky a principy reformy do každé vyučovací hodiny. A to mohou jen schopní, 

odborně zdatní, flexibilní a neustále se vzdělávající učitelé. Naštěstí je jich v našich školách 

dost. Vidíme je na seminářích, kurzech, setkáních a konferencích. Chtějí se vzdělávat, 

vzdělávají se a někdy i vzdělávají druhé. 

Má-li být další vzdělávání pedagogických pracovníků, a finance do něho vložené, efektivní, je 

třeba, aby se ředitelé škol a školských zařízení věnovali i této oblasti své manažerské práce. 

Vždyť platí i parafráze známé myšlenky - investice do lidí je investicí do budoucnosti. 
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Cílem závěrečné práce je upozornit na důležitost plánování osobního rozvoje pracovníků jako 

prostředku k rozvoji školy či školského zařízení, na roli, kterou ředitel školy v tomto procesu 

hraje a nabídnout možná doporučení, která jsou uplatnitelná v podmínkách českého školství. 

Pro úplnost jen dodávám, že v textu používám slova jako ředitel, pedagog, pracovník atd., ale 

samozřejmě tím myslím i ředitelky, pedagožky, pracovnice. 
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3 Základní pojmy 

3.1 Rozvoj lidských zdrojů 
Pojem můžeme definovat podle Armstronga (2002, s. 467) jako: „poskytování příležitostí 

k učení, rozvoji a odbornému vzdělávání za účelem zlepšení výkonu jedince, týmu i 

organizace", neboť rozvoj lidských zdrojů vede k úspěšnému dosahování cílů organizace a 

investice do něj prospívají jak organizaci, tak jednotlivcům. Proto každý pracovník by měl být 

veden a měl by mít dostatek příležitostí k co největšímu rozvoji svých dovedností a znalostí 

v souladu se svými schopnostmi (Armstrong, 2002). 

Palán doporučuje (2002, s. 185), aby organizace ve vlastním zájmu umožňovala rozvoj svých 

pracovníků až do úrovně jejich možností a zajistila jim růst v souladu s jejich potenciálem. 

„Součástí rozvoje lidských zdrojů je proto i kariérový management, který se snaží o dosažení 

takového souladu, kdy se pracovník realizuje ve shodě s potřebami vlastními i potřebami 

podniku." 

Bělohlávek a kol. (2006, s. 317) soudí, že rozvoj pracovníků „vsouladu spotřebami 

organizace je jedním z nejdůležitějších úkolů personálního řízení. Vzdělávání je mimořádně 

silným nástrojem rozvoje kompetencí a tím i zvýšení konkurence organizace". 

Podle téhož autora (2006, s. 304) prošla filozofie řízení lidských zdrojů v našich zemích (ČR 

a Slovensko) v posledních letech třemi etapami: 

1. Byrokratický (resp. byrokraticko-politický) přístup (70. a 80. léta) byl postaven na 

systémové kontrole ze strany politických a administrativních institucí. V personálním 

řízení bylo používáno komplexní hodnocení, systém kádrových rezerv, cyklická 

průprava vedoucích pracovníků, kde při výběru a kariéře hrála hlavní roli jejich 

politická příslušnost. 

2. Operativní přístup (na počátku 90. let) byl charakteristický snahou odstranit z řízení 

vše politické, což vedlo k tomu, že byly odstraněny i všechny nástroje personálního 

řízení - plánování a řízení kariéry, hodnocení, vzdělávání. Řízení lidských zdrojů se 

omezovalo jen na pracovně-právní a administrativní úkony. 

3. Strategický přístup (od poloviny 90. let) se u nás začíná využívat díky vlivu 

zahraničních vlastníků firem, kteří zavádějí systematické hodnocení, plány vzdělávání 

manažerů a programy osobního rozvoje v návaznosti na strategii firmy. Tyto nástroje 

se postupně i díky vzdělávání managementu šíří do dalších a dalších organizací. 
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3.2 Osobní rozvoj pracovníků 
Osobní rozvoj definuje Palán (2002, s. 141) jako „Rozvoj osobnostních kompetencí 

zaměstnanců, které jsou orientovány na další seberozvíjení. Rozumíme tím rozvoj sociálních 

kompetencí (např. komunikace, kooperace, vedení lidí) a kognitivních kompetencí (napf. 

tvořivost, schopnost učit se) zaměstnanců, které jim umožňují pružně reagovat na měnící se 

podmínky." Jinými slovy jedná se vlastně o neformální i cílené systematické celoživotní 

vzdělávání, při kterém jsou využívány schopnosti jedince a při kterém pracovník získává nové 

znalosti a dovednosti (kompetence), díky kterým se zlepší jeho výkonnost v organizaci. Tím 

zároveň přispívá k rozvoji celé organizace jako celku. 

3.3 Plánování osobního rozvoje pracovníků 
Obdobně jako v podnikové sféře i v českém školství můžeme pozorovat fáze přístupu ke 

vzdělávání, jako uvádí Bělohlávek a kol. (2006, s. 317): 

1. Povinností pracovníků je hlavně pracovat a neztrácet čas nějakým vzděláváním, neboť 

vše, co potřebují, se naučili ve škole. Další vzdělávání stojí zbytečně moc peněz. 

Důležité jsou jen kurzy, které umožňují získání oprávnění nezbytných k výkonu 

profese. 

2. Pracovníkům se umožňuje vzdělávání podle okamžitých potřeb nebo na základě jejich 

vlastních návrhů. 

3. Vzdělávání je postaveno na systematickém přístupu, kterých vychází ze strategie 

lidských zdrojů, stanovuje cíle, plánuje vzdělávací aktivity a hodnotí výsledky. 

4. Koncepce učící se organizace zdůrazňuje vzájemné sdílení zkušeností jednotlivců ve 

firmách a je postavena na týmové práci. 

Netroufám si odhadovat, kolik procent českých škol se nachází v jednotlivých fázích, jak 

dlouho v nich setrvávají, a které okolnosti způsobují změnu v přístupu ke vzdělávání. 

Odhaduji, že část škol začíná 3. etapu, většina se nachází ve fázi druhé a jen ojediněle se 

objevují školy, které bychom mohli zařadit do skupiny učící se organizace. Jsem však 

přesvědčena, že řada ředitelů si díky studiu managementu i díky práci na tvorbě školních 

vzdělávacích programů uvědomila, že jen systematický a promyšlený přístup k dalšímu 

vzdělávání pedagogických pracovníků povede k rozvoji jejich školy. Bohužel dodnes najdeme 

ředitele škol, kteří procházejí někdy teprve první etapou. Lze konstatovat, že klíčovou roli 
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hraje stejně jako v jiných oblastech řídicí práce osobnost ředitele školy, jeho schopnosti, 

znalosti, dovednosti, postoje. 

Většina teoretiků managementu současnosti upřednostňuje systematický přístup ke vzdělávání 

(strategické plánování), které probíhá ve 4 klíčových fázích (je nutno odpovědět si na 4 

základní okruhy otázek): 

1. Kde jsme nyní? V čem jsme dobří jako jednotlivci, jako tým? Kde máme rezervy? 

2. Kam se chceme dostat? 

3. Jak se tam dostaneme? Co pro to uděláme? 

4. Jak zjistíme, že jsme se tam dostali? 

Tomu odpovídají 4 základní procesní fáze, které na sebe neustále navazují: 

1. Analýza vzdělávacích (rozvojových) potřeb 

2. Plánování - cíle, priority 

3. Realizace 

4. Hodnocení 
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V každé fázi musí manažer udržovat rovnováhu mezi osobními zájmy a potřebami jednotlivců 

a týmů na straně jedné a potřebami a cíli organizace, kterou řídí, na straně druhé. 

3.3.1 Zaměření na jednotlivce, popř. tým 
Cílem plánování je rozvoj potenciálu jednotlivých pracovníků, ale také stimulace a motivace 

k lepším výkonům, hledání a formování zdatného týmu či vytipování vhodných pracovníků 

pro růst kariéry. 

Možné kroky v jednotlivých fázích cyklu: 

a) Analýza vzdělávacích potřeb pracovníka 

• pojmenování znalostí, schopností, dovedností, postojů jednotlivců i týmu 

• pojmenování silných a slabých stránek jednotlivých pracovníků, možností jejich 

zlepšení, dočasných omezení 

• určení žádoucích kompetencí potřebných k výkonu jejich práce 

• definování vzdělávací potřeby každého jednotlivce (rozdíl mezi požadovanou 

kompetencí a úrovní pracovníka) podle jejich současného, popř. budoucího 

pracovního zařazení 

b) Plánování osobního rozvoje pracovníka 

• stanovení cílů, kterých má pracovník dosáhnout nebo kompetencí, které má pracovník 

mít 

• určení priorit, které jsou pro jednotlivé pracovníky nejdůležitější v příštím období 

• zvolení způsobu, jak dosáhne stanovených cílů (jaké úkoly, projekty, kurzy navštíví, 

kterou literaturu prostuduje) 

• sestavení plánu osobního rozvoje pracovníka (SMART) 

• stanovení způsobu hodnocení, případně zvolení kritérií evaluace a autoevaluace 
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c) Realizace osobního rozvoje pracovníka 

• práce na svém zdokonalení a rozvoji, tj. zdokonalování svých znalosti a dovednosti 

• účast na vzdělávacích akcích, vedoucích k plánovanému rozvoji pracovníka, popř. 

realizace jiných forem vzdělávání a rozvoje 

d) Hodnocení osobního rozvoje pracovníka 

• vyhodnocení plánu osobního rozvoje a kritérií evaluace 

• monitorování získaných kompetencí pracovníků 

• hodnotící pohovor 

3.3.2 Zaměření na organizaci 

Cílem je stát se dlouhodobě konkurenceschopnou, vysoce efektivní, a tím i úspěšnou organizací 

(školou). 

Možné kroky v jednotlivých fázích cyklu: 

a) Analýza vzdělávacích potřeb organizace 

• určení současného stavu vzdělávacích potřeb 

• definování potřeb organizace v závislosti na koncepci školy, koncepci MSMT, 

současných trendů a požadavků rozvoje 

b) Plánování DVPP i dalšího vzdělávání nepedagogických pracovníků 

• stanovení cílů a priorit školy v oblasti vzdělávání 

• vyhotovení plánu vzdělávání - Kdo? Co? Kdy? Pro koho? Jak? Kde? Za kolik? 

• určení nejvhodnější formy vzdělávání pro jednotlivé pracovníky - interní a externí 

vzdělávání, samostudium 
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c) Realizace 

• zajištění jednotlivých forem vzdělávání 

• zabezpečení materiálního vybavení (místnost, počítačové vybavení, internet, knihy, 

video, kopírování atd.) 

• realizace vzdělávání 

d) Hodnocení 

• monitorování vzdělávání, stanovení způsobu vyhodnocení vzdělávání 

• hodnocení a vyhodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí 

• hodnocení a vyhodnocení plánu vzdělávání 

• monitorování efektů vzdělávání v praxi pracovníků 
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4 Role ředitele v plánování osobního rozvoje pracovníků 
I když existuje osobní zájem řady pracovníků na osobním rozvoji a sebevzdělávání, je 

nezbytné, aby organizace tento proces řídila a usměrňovala. Řízení lidí se tak stává ústřední 

manažerskou rolí, uvádí Koubek (2007, s. 14) a dodává: „Vzhledem k změnám v charakteru 

práce se vzdělávání stává celoživotním procesem a ve stále větší míře překračuje úzký rámec 

dřívější profesní kvalifikační přípravy. Tento proces je více zaměřen na formování osobnosti 

pracovníka a získání takových schopností a dovedností, které usnadňují jeho sociální 

interakce v mezilidských vztazích s okolím" (Koubek, 2007). 

V podmínkách běžné školy, která nemá personální oddělení, někdy dokonce ani personalistu, 

leží hlavní a jediná zodpovědnost za řízení osobního rozvoje pracovníků na řediteli školy, 

popř. na vedení školy. Vedení hodnotících pohovorů a cílené plánování osobního rozvoje 

pracovníků je však v českém školství novinkou, která se prosazuje velmi pomalu. 

• Jaká je tedy role ředitele v plánování osobního rozvoje pracovníků? Ředitel školy 

(nebo jeho zástupce) by měl být ten, kdo: 

=> motivuje a vytváří na pracovišti klima podporující a podněcující ochotu vzdělávat se 

=> pravidelně zjišťuje vzdělávací potřeby pracovníků 

=> vede a stanovuje s pracovníkem jeho výkonové i rozvojové cíle a pomáhá mu v jejich 

naplňování 

=> zařazuje problematiku osobního rozvoje do strategického plánování rozvoje školy 

=> formuluje potřeby školy, priority 

=> zveřejňuje požadované kompetence pedagogických i nepedagogických pracovníků 

=> vytváří systém osobního plánování 

=> formuluje plán dalšího vzdělávání pracovníků 

=> rozhoduje o metodách vzdělávání podle kompetence, kterou je třeba zlepšit i podle 

povahy j ednotlivých pracovníků 

=> zabezpečuje a uplatňuje kombinaci různých forem dalšího vzdělávání 
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=> pravidelně a systematicky hodnotí a vyhodnocuje plány osobního rozvoje i plány 

dalšího vzdělávání 

=> zjišťuje, zda se další vzdělávání odráží v praxi pracovníků 

Ředitel je ten, kdo jde příkladem a sám se systematicky vzdělává. 

• Jak by měl postupovat v případě, že chce zavést osobní rozvojové plány? 

=> ověřit, zda pracovníci znají, sdílí a podporují vizi a hodnoty školy 

=> seznámit pracovníky s žádoucími kompetencemi pedagogických i nepedagogických 

pracovníků 

=> pravidelně stanovovat s pracovníkem cíle jeho výkonu a rozvoje 

=> sestavovat s pracovníkem plán osobního rozvoje 

=> zabezpečovat vhodnou formu vzdělávání a rozvoje 

=> hodnotit, jak pracovník využívá vzdělávání ve své práci 

=> propojovat osobní rozvoj s hodnocením pracovníka, odměňováním a motivací 

• Na které problémy by se měl zaměřit? 

1. Co je vhodné rozvíjet? 

Každý člověk disponuje určitými vlastnostmi, schopnostmi a postoji, uvádí Plamínek 

(2005, s. 58). Vlastnosti jsou rysy osobnosti, které se vyplatí prostě akceptovat. 

Můžeme je poznávat, díky tomu i chápat a předvídat, ale není efektivní je při práci na 

osobním rozvoji měnit. Schopnosti jako souhrn znalostí (co člověk zná) a dovedností 

(co umí) je potenciál, se kterým je možné pracovat, lze je rozvíjet, doplňovat a měnit 

ku prospěchu jednotlivce i organizace (například vhodnými vzdělávacími programy). 

Schopnosti samy o sobě nestačí. Musí být v souladu s postoji, které vyjadřují snahu, 

zájmy, ochotu, motivy (co člověk chce), hodnoty a názory člověka (čemu věří). Stejně 

jako se schopnostmi i s postoji lze pracovat a měnit je (například motivačními 

programy). 
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2. Koho je efektivní rozvíjet? 

Plamínek (2005, s. 60) rozděluje lidi z hlediska schopností a postojů do čtyř skupin. 

Obrázek č. 1 

Postoje 

nepříznivé příznivé 

sc
ho

pn
os

ti 

do
st

at
eč

né
 

A. schopní, ale neochotní B. schopní a ochotní 

sc
ho

pn
os

ti 

ne
do

st
at

eč
né

 

D. neschopní a 

neochotní 

C. neschopní, ale 

ochotní 

A. Umí, ale nechce - je třeba je přesvědčit, motivovat, získat, docílit změnu jejich 

postoje, názoru. 

B. Chce a umí - velmi důležití a potřební lidé. Je třeba jim vytvářet podmínky pro 

jejich práci, mohou se stát vzorem, rádcem, koučem, lektorem pro ostatní. 

C. Chce, ale neumí - tyto lidi je třeba vzdělat, dodat jim informace, naučit je 

potřebným dovednostem neboje převést na jinou práci. 

D. Neumí a nechce - prospěšnost těchto typů je problematická. S těmito lidmi je 

nejlépe se rozloučit nebo najít příčinu tohoto stavu a snažit seje nejprve motivovat 

(sektor C) a potom je vzdělávat. 

Z hlediska způsobilosti pro výkon dané činnosti lze pracovníky rozdělit minimálně do 

3 skupin: 

• pracovníci, kteří v podstatě vyhovují požadavkům 
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• pracovníci, kteří v některých oblastech nevyhovují požadavkům, tj. naskýtá se 

prostor pro jejich vzdělávání 

• pracovníci, kteří převyšují dané požadavky, tj. je třeba využít je jako vzdělavatele, 

kouče, rádce a pro které je třeba připravit pro převzetí náročnějších úkolů, popř. 

funkcí. 

3. Jak je vhodné rozvíjet? 

Existuje mnoho rozvojových metod, forem a aktivit. Je třeba dobře zvážit, které 

metody ke vzdělávání pracovníků jsou vhodné pro konkrétní jedince a které pro 

konkrétní cíle rozvoje. Je možné třídit je podle nejrůznějších hledisek: 

A. Podle místa konání 

V podmínkách českého školství se vzdělávání zejména pedagogických pracovníků 

nejčastěji odehrává externě - v institucích, zabývajících se organizací vzdělávacích 

akcí. Jedná se zejména o: 

• přednášky a konference 

• semináře a kurzy 

• dílny 

• metodická setkání, spojená s diskuzí a výměnou zkušeností 

• exkurze 

Méně často bývají využívány: 

• hospitace a ukázkové hodiny 

• stáže a odborné praxe 

• stínování (shadowing) 

• výměnné pobyty na školách a mezinárodní výměny 

• e-lerningové vzdělávání 

• učení se hrou, aktivitou, simulací, hraním rolí, případovou studií atd. 

16 



Nedoceněnou, ale v mnohých případech velmi efektivní formou je řízené 

vzdělávání, které se odehrává interně - přímo v organizaci (ve škole). Sem můžeme 

zařadit více či méně využívané: 

• interní školení jednotlivců, týmů nebo celého sboru 

• studium textů, dokumentů a doporučené literatury 

• vzájemné hospitace, společné hospitace s rozborem 

• instruktáž a demonstrování 

• mentorování a koučování 

• konzultování 

• asistování a stínování (shadowing) 

• diskuze a výměna zkušeností 

• působení v roli lektora - učení druhých (kolegů) 

• učení se aktivitou, akcí, prací na projektu aj. 

Podle zaměření 

• Znalosti lze získávat a rozvíjet především studiem odborné literatury, 

odborných časopisů i dokumentů. Největším a dnes hlavně aktuálním zdrojem 

informací je internet. Nezastupitelnou úlohu však i nadále hraje člověk 

(odborník, lektor), který předává své vědomosti, znalosti a zkušenosti na 

konferencích, vzdělávacích akcích či osobních setkáních. 

• Dovednosti se nejlépe procvičují, prohlubují a upevňují za aktivní účasti 

jednotlivce v praktických činnostech. Praktické osobní zkušenosti se nejlépe 

získávají přímo ve škole metodou asistování, stínování, mentorování, 

koučování, hospitování, delegování úkolů, prací na projektu či neustálým 

ověřováním přímo v pedagogické práci. Nejefektivnějším externím školením je 

kromě výše jmenovaných zejména účast na takových vzdělávacích akcích, kde 

lektor uplatňuje metody aktivního učení, hraní rolí, řešení modelových situací 

apod. 
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• Rozvíjet a upevňovat postoje je velmi složitý a dlouhodobý úkol. Hlavní roli 

zde hraje osobnost pracovníka, jeho aktuální i dlouhodobé potřeby, hodnoty, 

reálné vztahy na pracovišti, osobnost ředitele školy i klima a kultura školy. 

Nejúčinnějšími metodami se jeví osobní příklad ředitele školy a podle typu 

osobnosti a situace zvolené cílené vedení, stimulace, motivace (a motivační 

semináře), delegování úkolů, koučování, pověřování úkoly, změna náplně 

práce, změna funkce, spravedlivé hodnocení a odměňování. 

4.1 Plány osobního rozvoje 
Předpokládá se, že pracovníci by měli nést hlavní zodpovědnost za vypracování svého plánu 

osobního rozvoje. Ve většině případů však bude ředitel školy hrát tu nej důležitější úlohu. 

Zejména při zavádění tohoto procesu bude tím, kdo iniciuje plánování, radí, vysvětluje, 

povzbuzuje a podporuje. Nejedná se přitom jen o vytvoření příslušného strukturovaného 

formuláře a o vysvětlení, jak ho vyplňovat. Všichni se musí teprve plánování osobního 

rozvoje teprve naučit. Jak se zdůrazňuje Armstrong (2002, s. 521) Nebude stačit vydání 

nějakých pokynů a očekávat, že se jimi budou lidé řídit. Všichni by měli být zapojeni do 

rozhodování, jak bude proces plánování probíhat a jakou roli v něm budou hrát oni, měli by 

pochopit význam tohoto plánování a akceptování. Jistě bude každý potřebovat čas a pomoc, 

aby se přizpůsobil kultuře, v níž bude muset převzít odpovědnost za svůj vlastní rozvoj. 

Aby se tak stalo, musí naplnit tři předpoklady: 

1. Motivace - vědět proč a chtít se změnit 

2. Znalost - vědět j ak 

3. Aktivita - umět své znalosti a dovednosti uplatnit v pravý čas a správným způsobem 

4.2 Příklady možných formulářů plánu osobního rozvoje 
Ukázky příkladů formulářů plánů osobního rozvoje literatura často nenabízí. Tato oblast 

plánování bývá součástí formuláře sloužícího k zaznamenání závěrů hodnocení pracovníka, 

jak prezentuje Koubek (2007, s. 243): 
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Ukázka č. 1 - Koubek (2007, s. 243) 

NÁVRH NA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍKA 

Oblast vzdělávání a rozvoje Způsob vzdělávání Časový horizont 

Plány osobního rozvoje nejsou samozřejmostí ani v podnikatelské sféře. V případě, že jsou ve 

firmě zavedeny, není snadné získat je pro zveřejnění. Jedinou z firem, která je předala 

k dispozici studentům studia managementu, je Delvita, a. s.: 

Ukázka č. 2 - Delvita, a. s. 

FORMULÁŘ ROZVOJ DELVITA a.s.. 

Nadřízený vyplní společné závěry na základě diskuse a dohody se 
zaměstnancem. 

Oddělení: 
Jméno zaměstnance: 
Současná pozice zaměstnance: 
Jméno nadřízeného: 

Část "Současná pozice" 

Jste spokojen se svou nynější náplní práce (povinnostmi, odpovědnostmi)? 

Co se Vám líbí? 

Co se Vám nelíbí? 
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Jaké navrhujete změny? (+ poslat HR návrh změny aktuálního "Popisu funkce') 

Které schopnosti a dovednosti potřebujete zlepšovat pro výkon současné pozice? 

Část "Potenciální pozice" 

Které schopnosti a dovednosti nemáte na současné pozici možnost využít? 

Chtěl/a byste změnit pracovní zařazení a v jakém časovém horizontu? 

O jakou(-é) pozici(-e) /oddělení máte v rámci Vašeho profesního růstu zájem? 

Jaké další schopnosti a dovednosti (oblasti rozvoje) k tomu potřebujete? 

Poznámky (Chcete ještě něco dodat?) 

Podpis zaměstnance: Podpis nadřízeného: 



Pro vlastní potřebu a pro potřeby školského zařízení, kde působím jako ředitelka, přikládám i 

vlastní variantu formuláře: 

Ukázka č. 3 - Vlastní návrh formuláře 

Plán osobního rozvoje pracovníka 
Jméno: 

Pracovní zařazení: Datum: 

Současná pozice 
1. Která oblast činností ve Vaší pracovní náplni se Vám daří (v příštím období není třeba se na 

ni zaměřovat)? 

2. Ve které oblasti činností byste se chtěl/a dále vzdělávat? 

3. Které schopnosti či dovednosti nemáte na současné pozici možnost využít? 

Osobní rozvoj 

1. Které konkrétní znalosti či dovednosti potřebujete pro výkon současného pracovního 
zařazení zlepšovat? 

2. Jak Vám může organizace pomoci? 
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Hlavní cfle osobního rozvoje (vyplní zaměstnanec ve spolupráci 
organizace) 

ředitelkou 

• vycházející z potřeb organizace (vize, strategický plán, žádoucí 
kompetence) 

• vycházející z Vašich potřeb a zájmů 
• vycházející z hodnocení pracovníka 

Cíle ve formě SMART (specifický, měřitelný, 
akceptovatelný, reálný, termínovaný) 

CO? 

Jakým způsobem 
bude cílů dosaženo? 
JAK? 

Do kterého 
termínu 
(měsíc, 
rok)? 
KDY? 

Ostatní náměty, připomínky, požadavky: 

Podpis ředitelky: Podpis pracovníka: 
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5 Plánování osobního rozvoje - šetření 

5.1 Cíle šetření 
Cílem šetření bylo na vybraném vzorku ředitelů ze základních a mateřských škol okresu 

Hodonín zjistit: 

1. zda management škol považuje oblast plánování osobního rozvoje pracovníků za 

důležitou část své řídicí práce, 

2. zda se plánování osobního rozvoje věnují cíleně a systematicky, příp. na kterou část 

strategického plánování se nejvíce zaměřují. 

Stanovila jsem si dva předpoklady. Dá se předpokládat, že: 

1. ředitelé škol nepovažují plánování osobního rozvoje pracovníků za důležitou oblast 

své řídicí práce, 

2. osobní rozvoj pracovníků probíhá bez cíleného a systematického plánování ze strany 

ředitelů škol. 

5.2 Příprava šetření 
Jako vhodnou metodu jsem zvolila dotazník, který jsem nejprve v rámci pilotního ověření 

předložila třem náhodně vybraným ředitelům škol mimo okres Hodonín. Při společném 

rozhovoru mi objasnili, jak porozuměli zadání jednotlivých otázek a vysvětlili mi své 

odpovědi. Na základě této konzultace jsem některé otázky upravila a takto zpracovaný 

dotazník (příloha č. 1) byl rozeslán e-mailovou poštou na všechny mateřské a základní školy 

okresu Hodonín. 

Z celkového počtu 102 odeslaných dotazníků se vrátilo zpět 58 dotazníků, což činí 56,9%. 

Všech 58 dotazníků mělo všechny náležitosti, a proto byly zahrnuty do celkového 

vyhodnocení. 
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Graf č. 1 - Návratnost dotazníků 

5.3 Výsledky šetření 

5.3.1 Charakteristika vzorku 
Dotazníkového šetření se účastnili ředitelé z mateřských a základních škol. Z tabulky 1 i grafu 

č. 2 je zřejmé, že někteří ředitelé řídí základní školu sloučenou se školou mateřskou. 

Tabulka 1 

DRUH ŠKOLY POČET RESPONDENTŮ % 

Mateřská škola 16 28 

Základní škola 21 36 

ZŠaMŠ 21 36 

Celkem 58 100 

i 

Graf č. 2 - Rozložení respondentů podle druhu školy 

• M Š - 1 6 b Z Š - 2 1 « Z Š a M Š - 2 1 
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Tabulka 2 a graf č. 3 vyjadřuje členění souboru podle počtu roků v řídicí funkci. 

Nejvíce jsou zastoupeni ředitelé s délkou praxe v řídicí funkci 1 1 - 2 0 let (45%), následují 

ředitelé s délkou praxe 0 - 5 let (29%), přibližně stejným počtem jsou zastoupeni ředitelé 

s délkou praxe 6 - 1 0 let (14%) a 20 a více let (12%). 

Druh školy ani počet let v řídicí funkci neměly významný vliv na celkové výsledky 

dotazníkového šetření. Proto jsem je z důvodu zachování přehlednosti tohoto materiálu zvlášť 

neprezentovala a ani neznázorňovala. 

Tabulka 2 

POČET LET V ŘÍDICÍ FUNKCI POČET RESPONDENTŮ % 

0 - 5 let 17 29 

6 - 1 0 let 8 14 i! 

11-20 let 26 45 

20 a více let 7 12 

Celkem 58 100 

Graf č. 3 - Rozložení respondentů podle délky řídicí praxe 

• 0 - 5 let (17 osob) « 6 - 1 0 let (8 osob) 

• 11 - 20 let (26 osob) • 20 a více let (7 osob) 
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5.3.2 Zpracování jednotlivých otázek dotazníkového šetření 
Otázka č. 1: 

Kteréž oblastí práce vedoucího pracovníka považujete za důležité? 
Jednotlivé oblasti seřaďte do pořadi podle důležitosti (1 = nejdůležitější a 11 = nejméně 
důležitá oblast). 

Respondentům bylo nabídnuto 11 oblastí řídicí práce. Jejich úkolem bylo seřadit je do pořadí 

podle toho, jak dalece je považují za důležité. Při vyhodnocení odpovědí byl každému pořadí 

přidělen počet bodů takto: 1. pořadí = 11 bodů, 2. pořadí = 10 bodů, 3. pořadí = 9 bodů, 4. 

pořadí = 8 bodů, 5. pořadí = 7 bodů, 6. pořadí = 6 bodů, 7. pořadí = 5 bodů, 8. pořadí = 4 

body, 9. pořadí = 3 body, 10. pořadí = 2 body a 11. pořadí = 1 bod. 

V tabulce 3 jsou seřazeny jednotlivé oblasti řídicí práce podle celkového zisku bodů (podle 

důležitosti). Údaj „v %" vyjadřuje, jaké % z maximálního možného počtu bodů, které mohla 

oblast řídicí práce dostat, skutečně získala (např. 100% = počet respondentů x 11 bodů za 1. 

pořadí: 58 x 11 = 638). Součástí tabulky je i parametr (poslední sloupec), který vyjadřuje, 

kolikrát byla daná oblast zařazena na 1. - 3. pořadí. 

Celkový počet dosažených bodů je ovlivněn skutečností, že někteří respondenti přidělili stejné 

pořadí více oblastem. Vyskytly se ve dvou případech i názory, že „vše je stejně důležité -

souvisí spolu", a proto jim bylo přiděleno stejné pořadí. 

Tabulka 3 

POŘ OBLAST ŘÍDICÍ PRÁCE 

CELKOVÉ VÝSLEDKY 

POŘ OBLAST ŘÍDICÍ PRÁCE 
počet bodů v % 

počet umístění 

v 1. - 3. pořadí 

1. Řízení výchovně vzdělávacího procesu 503 79% 35 

2. Ekonomická oblast - finanční řízení 489 77% 36 

3. Vedení lidí, komunikace 487 76% 32 

4. Koncepční práce a plánování 452 71% 29 

5. Organizování a operativní činností 379 59% 16 

6. Pracovně-právní oblast 378 59% 22 
7. Péče o materiálně-technické podmínky 305 48% 10 
8. Kontrolní činnost 286 45% 6 
9. Propagace a prezentace školy, styk s veřejností 273 43% 9 

10. Hodnocení a sebehodnocení školy 269 42% 8 
11. Plánování osobního rozvoje pracovníků, motivace 268 42% 7 

Maxim, počet bodů v jedné oblasti 638 (100%) 
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Jak vyplývá z tabulky 3, ředitelé nepovažují plánování osobního rozvoje pracovníků a jejich 

motivaci za důležitou oblast své řídicí práce. Pouze v 7 případech byla zařazena jako priorita, 
tedy na 1. -3 pořadí. 

Otázka č. 2: 

Kolik času věnujete jednotlivým oblastem řídicí práce? 

Jednotlivé oblasti seřaďte do pořadí podle toho, kolik jim věnujete času (1 = nejvíce času a 
11 — nejméně času). 

Obdobně jako v otázce č. 1 měli respondenti ze stejných 11 oblastí řídicí práce sestavit jejich 

pořadí. Tentokrát však ne podle důležitosti, ale podle toho, kolik času této oblasti řídicí práce 

skutečně věnují. Při vyhodnocení odpovědí jsem jednotlivým pořadím připisovala body 

stejným způsobem jako při vyhodnocování předchozí otázky. Součástí tabulky je opět 

parametr (poslední sloupec), který vyjadřuje, kolikrát byla daná oblast zařazena na 1. - 3. 

pořadí. 

Tabulka 4 

C E L K O V É V Ý S L E D K Y 

POŘ. OBLAST ŘÍDICÍ PRÁCE 
počet bodů V% 

počet umístění 

v 1. - 3. pořadí 

1. Ekonomická oblast - finanční řízení 527 83% 44 

2. Řízení výchovně vzdělávacího procesu 501 79% 37 | 

3. Vedení lidí, komunikace 437 68% 27 
4. Organizování a operativní činnosti 436 68% 24 

5. Koncepční práce a plánování 372 58% 16 

6. Péče o materiálně-technické podmínky 364 57% 15 

7. Pracovně-právní oblast 344 54% 16 
8. Kontrolní činnost 326 51% 9 

9. Propagace a prezentace školy, styk s veřejností 270 42% 6 
10. Hodnocení a sebehodnocení školy 245 38% 3 

1 n Plánování osobního rozvoje pracovníků, motivace 197 31% 3 

Maxim, počet bodů v jedné oblasti 638 (100%) 
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Vzhledem k předchozímu zjištění, že respondenti nepovažují oblast plánování osobního 

rozvoje pracovníků za důležitou část své řidiči práce, nepřekvapuji výsledky, které jsou 

zřejmé z tabulky 4, a to že nejvíce času věnují zejména ekonomické oblasti a řízení 

pedagogického procesu, zatímco oblast plánování osobního rozvoje pracovníků skončila na 

posledním místě. Pouze ve 3 případech byla zařazena na některé z 1 . -3 . pořadí. 

Otázka č. 3: 
Máte ve Vaší škole stanoveny priority v oblasti dalšího vzdělávám? 

Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Tato otázka stejně jako otázky č. 4, 6, 8, 10 a 11 měla ukázat, zda se ředitelé škol věnují 

plánování osobního rozvoje systematicky a cíleně. Konkrétně prostřednictvím otázky č. 3 

jsem zjišťovala, zda mají ve své škole stanoveny priority DVPP. Respondenti měli označit tu 

ze 4 nabízených možností, která nejlépe vyjadřuje stav na jejich škole. 

Tabulka S 

ODPOVĚĎ 

CELKOVÉ VÝSLEDKY 

ODPOVĚĎ počet 
odpovědí 
celkem 

V% 
odpověď 

ano — ne (v %) 

Ano máme, pravidelné je formulujeme a pracovníci školy 
jsou s nimi seznamováni 27 47% 

90% 
Ano máme, ale zatím nejsou pravidelně vyhodnocovány 25 43% 

90% 

Zatím nemáme, ale plánujeme je formulovat 4 7% 

10% Nemáme a ani s formulováním priorit v oblasti DVPP 
nepočítáme 2 3% 

10% 

Celkem 58 100% 100% 

Většina účastníků šetření (90%) má priority v oblasti DVPP formulovány, 7% respondentů je 

teprve plánuje formulovat a 3% (2 ředitelé z celkového počtu 58) se je ani formulovat 

nechystá. 
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Otázka č. 4: 

Zjišťujete ve Vaší škole, školském zařízení, jaké mají jednotliví pracovníci vzdělávací 
potřeby? 

Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Součástí cíleného a systematického plánování osobního rozvoje pracovníků je zjišťování 

jejich vzdělávacích potřeb. Jak toto zjišťování konkrétně probíhá, měla ukázat tato otázka. 

Respondenti z pěti nabízených možností označovali nejlépe vyhovující odpověď. Bylo možné 

vybrat i více odpovědí, proto je celkový počet odpovědí vyšší než je počet účastníků šetření. 

Tabulka 6 

ODPOVĚĎ 

CELKOVÉ VÝSLEDKY 

ODPOVĚĎ počet 
odpovědí 
celkem 

v % 
odpověď 

ano - ne (v %) 

Ano, jsou součástí plánovaného rozhovoru pouze na toto téma 12 20% 

100% Ano, formou strukturovaného formuláře 8 13% 100% 

Ano při neformálním rozhovoru 40 67% 

100% 

Ne, nepovažuji to za důležité 0 0% 

0% Ne, ale v budoucností se vzdělávacími potřebami pracovníků 
chceme zabývat 0 0% 

0% 

Celkem 60 100% 100% 

Zjišťováním vzdělávacích potřeb pracovníků se zabývají nějakou formou všichni ředitelé škol 

(100% odpovědí). Nejčastěji se tak děje při neformálním rozhovoru (67%). Pouze ve 12 

případech (20%) šlo o plánovaný rozhovor pouze na toto téma. Strukturovaný formulář 

využívá 8 ředitelů z 58 (13%), přičemž na dvou školách kombinují obě formy, tj. 

strukturovaný formulář s rozhovorem. 

Otázka č. 5: 

Co vnímáte jako nejproblematičtější pro plánování osobního rozvoje pracovníků? 

Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Otázkou byly zjišťovány důvody, které ředitelé škol vnímají jako problém při plánování 

osobního rozvoje. Respondenti ze čtyř možných odpovědí měli vybrat tu nejlépe vyhovující. 
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Tabulka 10 

ODPOVĚĎ 

CELKOVE VYSLEDKY 

ODPOVĚĎ počet odpovědí 
celkem v % 

Nedostatek času 42 72% 

Nedostatek informací 5 9% 

Nepovažuji plánování osobního rozvoje pracovníků za 
nejdůležitější oblast mé práce 6 10% 

Obava z nepřijetí takového postupu ze strany podřízených 5 9% 

Celkem 58 100% 

Téměř VA ředitelů (72%) označilo za nejproblematičtějši příčinu nedostatek času, 9% pak 

nedostatek informací. Desetina plánování osobního rozvoje nepovažuje za důležitou část své 

práce a 5 ředitelů (9%) se obává z nepřijetí takového postupu ze strany podřízených. 

Otázka č. 6: 

Které z kritérií považujete při plánování DVPP za prioritní? 

Jednotlivá kritéria seřaďte do pořadí podle důležitosti (1 = nejdůležitější a 8 = nejméně 
důležité). 

Respondenti měli osmi nabídnutým kritériím přiřadit pořadí od 1 do 8 podle důležitosti. Při 

vyhodnocení byly jednotlivým pořadím přiděleny body podle vzoru: 1. pořadí = 8 bodů, 2. 

pořadí = 7 bodů, 3. pořadí = 6 bodů, 4. pořadí = 5 bodů, 5. pořadí = 4 body, 6. pořadí = 3 

body, 7. pořadí = 2 body, 8. pořadí = 1 bod. V následující tabulce jsou uvedena jednotlivá 

kritéria v pořadí podle získaného počtu bodů. Údaj „v %" vyjadřuje, jaké % z maximálního 

možného počtu bodů, které mohlo kritérium dostat, skutečně získalo (např. 100% = počet 

respondentů x 8 bodů za 1. pořadí: 58 x 8 = 464). 
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Tabulka 8 

P O Ř . K R I T É R I U M 

C E L K O V É V Ý S L E D K Y 

P O Ř . K R I T É R I U M 
počet bodů V % 

počet umístční 

v 1. - 3. pořad! 

1. Potřeby školy 417 90% 52 

2. Zájem zc strany pracovníků 316 68% 36 

3. Aktuální nabídka vzdělávacích institucí 303 65% 30 

4. Provozní podmínky ve škole 293 63% 28 

5. Místo konání 208 45% 11 

6. Cena 202 44% 12 

7. Organizátor vzdělávací akce 169 36% 5 

8. Délka trvání vzdělávací akce 168 36% 5 

Maxim, počet bodů v j e d n é oblasti 464 (100%) 

Za nejdůležitější kritérium při plánování DVPP označila většina ředitelů potřeby školy (90% 

ředitelů). Jako druhý nej důležitější byl zájem ze strany pracovníků (68 %). Dále pak byly 

zohledňovány kritéria aktuální nabídka vzdělávacích institucí (65%) a provozní podmínky 

ve škole (63%), místo konání (45%) a cena (44%). Z nabídnutých kritérií byl za nejméně 

důležitý považován organizátor vzdělávací akce (36%) a délka trvání vzdělávací akce (36%). 

Otázka č. 7: 

Kolik pedagogů Vaší školy se účastní DVPP organizovaného vzdělávacími institucemi? 

Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Respondenti z nabízených možností měli vybrat tu, která nejlépe vystihuje situaci ve škole. 

V tabulce 9 jsem vyjádřila názory nejen v absolutních počtech, ale i v procentuálním 

vyjádření. Poslední sloupec znázorňuje součet odpovědí (vyjádřený v %), kdy účast na 

vzdělávacích akcích tvoří více než polovina pedagogů školy a kdy se vzdělává touto formou 

méně než polovina pedagogů školy. 
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Tabulka 10 

CELKOVE VYSLEDKY 

ODPOVĚĎ počet 
odpovědí 
celkem 

v % 

odpověď 

všichni+včtšina x 
méně+někteří+ojediněle 

(v%) 

Všichni pedagogové školy 28 48% 
91% 

Většina pedagogů školy 25 43% 
91% 

Méně než polovina pedagogů školy 1 2% 

Někteří pedagogové ze školy, kteří projeví zájem 4 7% 9% 

Ojediněle některý z pedagogů naší školy 0 0% 

Celkem 58 100% 100% 

Z tabulky 9 je patrno, že v 91% škol se DVPP organizovaného vzdělávacími institucemi 

účastní nadpoloviční většina pedagogů. 9% škol ředitelů škol přiznalo, že se vzdělává pouze 

menší část pedagogů. Údaje, které skýtá tato tabulka, však už nehovoří o bližším počtu 

vzdělávajících se ani o frekvenci vzdělávání jednotlivých pedagogů. Jde pouze o orientační 

vhled a nebylo cílem tohoto výzkumu zabývat se bližšími okolnostmi DVPP. 

Otázka č. 8: 

Jakým způsobem dochází k výběru vzdělávacích akcí, které organizuje vzdělávací instituce? 

Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Jak dalece do výběru vzdělávacích akcí zasahují ředitelé škol, zjišťovala tato otázka. 

Respondenti mohli označit více než jednu vyhovující odpověď, což udělali, a proto je celkový 

počet odpovědí větší než je počet odevzdaných dotazníků. 
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Tabulka 10 

CELKOVE VYSLEDKY 
ODPOVĚĎ počet odpovědí 

celkem v% 

Pedagogové si sami aktivně vzdělávací akce vyhledávají 27 43% 

Pedagogové si sami vybírají z nabídky, kterou jim vedení 
školy předloží (nabídne, zveřejní) 

35 55,5% 

Pedagogové si vzdělávací akce nevybírají, ale účastní se těch 
vzdělávacích akcí, na které jsou vedením školy vysláni 

1 1,5% 

Pedagogové se DVPP neúčastní 0 0% 

Celkem 63 100% 

Více než na polovině škol (55,5%), které se účastnily šetření, si pedagogové sami vybírají 

z nabídky, kterou jim vedení školy předloží. Ve 43% škol si vzdělávací akce pedagogové 

aktivně vyhledávají. Jen v jednom případě (1,5%) se pedagogové účastní vzdělávacích akcí, 

na které jsou vedením školy vysláni (šlo o kombinaci s variantou, kdy si také aktivně 

vzdělávací akce vyhledávají). Kombinace aktivního vyhledávání a nabídky vzdělávacích akcí 

ze strany vedení školy označili 4 ředitelé). 

Otázka č. 9: 

Jaké bariéry stojí podle Vás v cestě dalšímu vzdělávání? 

Jednotlivé důvody seřaďte do pořadí podle důležitosti (1 = nejdůležitější a 10 = nejméně 
důležitý). 

Otázkou jsem chtěla zjistit, jaké bariéry stojí v cestě k dalšímu vzdělávání. Respondenti 

z nabízených 10 důvodů sestavovali pořadí podle důležitosti. Při vyhodnocení byly každému 

důvodu přiděleny body podle umístění: 1. pořadí = 10 bodů, 2. pořadí = 9 bodů, 3. pořadí = 8 

bodů, 4. pořadí = 7 bodů, 5. pořadí = 6 bodů, 6. pořadí = 5 bodů, 7. pořadí = 4 body, 8. pořadí 

= 3 body, 9. pořadí = 2 body a 10. pořadí = 1 bod. V tabulce jsou opět seřazeny jednotlivé 

bariéry podle celkového počtu získaných bodů (od nejdůležitější po nejméně důležitou). Údaj 

„v %" vyjadřuje, jaké % z maximálního možného počtu bodů, které mohlo kritérium dostat, 

skutečně získalo (např. 100% = počet respondentů x 10 bodů za 1. pořadí: 58 x 10 = 580). 
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Tabulka 10 

POŘ. BARIÉRA 

CELKOVÉ VÝSLEDKY 

POŘ. BARIÉRA 
počet bodů v % 

počet umístění 

v 1 . -3 . 
pořadí 

1. Narušení chodu školy 493 85% 48 

2. Nedostatek finančních prostředků 405 70% 33 

3. Kvalita nabízeného vzdělávání 363 63% 22 

4. Neochota lidí finančně se podílet na svém dalším 
vzdělávání 

349 60% 20 

5. Nedůvěra v možný přínos vzdělávacích akcí 340 59% 13 

6. Neochota pedagogů dále se odborně vzdělávat 284 49% 13 

7. Špatná dostupnost vzdělávacích zařízení, málo 
hustá síť 

262 45% 10 

8. Malá informovanost o nabízených vzdělávacích 
programech 

234 40% 5 

9. Vysoký průměrný věk pracovníků 170 29% 5 

10. Složitá administrativa 145 25% 0 

Maxim, počet bodů v jedné oblasti 580 (100%) 

Podle respondentů největšími bariérami pro DVPP jsou narušení chodu školy (48 krát byla 

položka umístěna na 1. - 3. pořadí) a nedostatek financí (33 krát). Přibližně stejný počet 

zařazení na 1 - 3. místo měla kvalita nabízeného vzdělávání (22 krát) a neochota lidí 

finančně se podílet na svém vzdělávání (20 krát) na straně jedné a nedůvěra v možný 

přínos vzdělávacích akcí a neochota pedagogů dále se odborně vzdělávat (obě 13 krát). 

Ostatní bariéry se na 1. - 3. pořadí vyskytly ojediněle, jak je zřejmé z tabulky 11. 

Otázka č. 10: 

Vyhodnocujete kvalitu vzdělávacích akcí? 
Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Otázka je zaměřena na zjištění, zda je hodnocení vzdělávacích akcí součástí systému 

plánování osobního rozvoje pracovníků, příp. jakou formou zpětná vazba probíhá. 
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Respondenti z nabízených možností označili nejlépe vyhovující odpovědi, přičemž mohli 

vybrat i více než jednu variantu. Proto celkový počet odpovědí je vyšší než počet 

respondentů. 

Tabulka 12 

ODPOVĚĎ 

CELKOVÉ VÝSLEDKY 

ODPOVĚĎ počet odpovědí 
celkem v % 

Pracovníci vyplňují strukturovaný formulář 2 2,5% 

Vyhodnocení je součástí rozhovoru vedení školy a pracovníka 
o osobním rozvoji pracovníka 2 2,5% 

Pracovníci informují vedení školy ústně 20 25% 

Pracovníci informují své kolegy na poradách, schůzkách 
kabinetu apod. 

39 49% 

Pracovníci informují své kolegy na neformálních setkáních 17 21% 

Pracovníci své poznatky nepředávají 0 0% 

Celkem 80 100% 

Z tabulky 12 je patrno, že vyhodnocování kvality vzdělávacích akcí je nějakou formou 

zavedeno na všech školách, které se šetření zúčastnily. Nejčastěji respondenti informují své 

kolegy oficiálně na poradách či schůzkách (49%) nebo na neformálních setkáních (21%). 

Vedení je informováno ústně (25%) nebo ojediněle pomocí strukturovaných formulářů (2,5%) 

či při cíleném rozhovoru (2,5%). Občas dochází ke kombinaci dvou až tří forem 

vyhodnocování (formulář + rozhovor s vedením a informace pro kolegy na poradách, popř. 

rozhovor s vedením + informace pro kolegy). 

Otázka č. 11: 

Sleduje vedení školy, zda pedagogové aplikují poznatky z dalšího vzdělávání ve své práci? 

Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Má-li být DVPP efektivní, mělo by se vedení školy zajímat, zda jsou získané poznatky ze 

vzdělávacích akcí uplatňovány ve výchovně-vzdělávací práci pedagogů. Jestli se tak děje, 

měla ukázat tato otázka. 
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Tabulka 10 

ODPOVĚĎ 

CELKOVE VYSLEDKY 

ODPOVĚĎ počet 
odpovědí 
celkem 

v % 
odpověď 

ano - ne (v %) 

Ano 26 45% 
93% 

Spíše ano 28 48% 
93% 

Spíše ne 4 7% 
7% 

Téměř ne 0 0% 
7% 

Celkem 58 100% 100% 

Velká většina ředitelů (93%) sleduje, zda se pedagogové snaží vědomosti a dovednosti 

získané při DVPP uplatňovat při své práci (45% ředitelů odpovědělo „ano" a 48% „spíše 

ano". Pouze 4 ředitelé z 58, tj. 7 % vybrali odpověď „spíše ne", varianta „téměř ne" se 

neobjevila ani jednou. 

Je chvályhodné, že ve školách, které se šetření zúčastnily, je podle ředitelů škol tak častá 

snaha zkoušet, ověřovat, experimentovat a aplikovat do praxe to, co se na vzdělávacích akcích 

naučili. 

Otázka č. 12: 

Které z forem dalšího vzdělávání nejvíce využíváte ve Vaší škole? 

Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Mým záměrem bylo prostřednictvím této otázky zjistit, které formy dalšího vzdělávání jsou 

na školách zavedeny a jak často jsou využívány. Respondenti měli u každé z nabídnutých 

forem dalšího vzdělávání vybrat tu variantu, která nejlépe vystihuje situaci na jejich škole. 

V tabulce 14 jsou jejich odpovědi vyjádřeny jak v absolutním počtu odpovědí, tak v % 

vyjádření. Barevně jsem zvýraznila výsledky, které jsou vždy součtem hodnot „ano" a „spíše 

ano", v dalším sloupci pak „spíše ne" a „ne", a to opět v % i absolutní hodnotě. 
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Tabulka 10 

FORMY DVPP 

CELKOVÉ VÝSLEDKY 

FORMY DVPP 
počet odpovědí 

= v % 

odpověď 

= v % počet odpovědí celkem 

= v % 

FORMY DVPP 

ano spíše 
ano 

spíše 
ne ne ano ne 

počet odpovědí celkem 

= v % 

Další vzdělávání 
organizované 
vzdělávací institucí 

51 

88% 

7 

12% 

0 

0% 

0 

0% 

58 

100% 

0 

0% 

58 

100% 

Další vzdělávání 
organizované 
vlastními silami 

6 

10% 

12 

21% 

24 

41% 

16 

28% 

18 

31% 

40 

69% 

58 

100% 

Neformální výměna 
zkušeností 
pracovníků školy 

26 

45% 

23 

40% 

3 

5% 

6 

10% 

49 

85% 

9 

15% 

58 

100% 

Samostudium 
pracovníků 

22 

38% 

27 

47% 

5 

8,5% 

4 

6,5% 

49 

85% 

9 

15% 

58 

100% 

Společně 
organizované 
hospitace s 
rozborem 

1 

2% 

7 

12% 

17 

29% 

33 

57% 

8 

14% 

50 

86% 

58 

100% 

Vzájemné hospitace 
v rámci školy 

5 

8,5% 

15 

26% 

18 

31% 

20 

34,5% 

20 

34,5% 

38 

65,5% 

58 

100% 

Vzdělávání celého 
pedagogického 
sboru najednou 

14 

24% 

16 

28% 

13 

22% 

15 

26% 

30 

52% 

28 

48% 

58 

100% 

Z tabulky 14 lze vyčíst, že nejvíce uplatňovanou formou DVPP je vzdělávání organizované 

vzdělávací institucí (100% ředitelů označilo výraz „ano" nebo „spíše ano"). Následují 

neformální výměna zkušeností pracovníků školy a samostudium pracovníků - každá 

z forem vzdělávání je zavedena v 85% škol, které se zúčastnily šetření. Za pozornost stojí i 

poměrně časté vzdělávání celého pedagogického sboru najednou (52%), zatímco vzájemné 

hospitace v rámci školy (34,5%) a další vzdělávání organizované vlastními silami (31%) 

se zatím využívá méně často. Pouze 14% ředitelů na své škole organizuje společné hospitace 

s rozborem. Druh školy ani počet let v řídicí funkci neměly významný vliv na 

upřednostňování některé z forem DVPP. 
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5.4 Vyhodnocení šetření 
Výsledky šetření, které jsem provedla, se v některých případech daly očekávat a vlastně se jen 

potvrdily nebo zpřesnily některé skutečnosti. Mnohá zjištění však skýtají řadu podnětů 

k bližšímu prozkoumání, které však pro velký rozsah nemohly být obsahem ani součástí této 

bakalářské práce. Soustředila jsem se pouze na vyhodnocení, která mají úzkou vazbu na cíle 

výzkumu, které jsem si vytyčila a které shrnuji do následujících závěrů: 

• Graf č. 4 ukazuje, kolik % z maximálního možného 100 % bodového zisku ředitelé 

jednotlivým oblastem řídicí práce přidělili. Modře zbarvené pruhy znázorňují procento 

bodového zisku u otázky č. 1 „Které z oblastí práce vedoucího pracovníka považujete 

za důležité?" a červeně zbarvené u otázky č. 2 „Kolik času věnujete jednotlivým 

oblastem řídicí práce? ". Jak je zřejmé, ředitelé upřednostňují jiné oblasti řídicí práce a 

v podstatě se tím potvrzuje můj předpoklad, že nepovažují plánování osobního 

rozvoje pracovníků za důležitou oblast své řídicí práce. 

Graf č. 4 - Oblasti řídicí práce podle důležitosti a délky času, které jim věnují 

H podle důležitosti H podle délky času 
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• Hlavním důvodem, proč není ve školách plánování osobního rozvoje pracovníků 

více uplatňováno, je podle ředitelů, kteří se zúčastnili šetření zejména nedostatek 

času (graf č. 5). Z šetření nelze zjistit, zda chybějící čas se týká vlastního plánování 

osobního rozvoje pracovníků nebo také důkladného nastudování problematiky, kterou 

se v podnikatelské sféře zabývají celé týmy odborně zdatných personalistů. 

Graf i. 5 - Problémy při plánování osobního rozvoje pracovníků 

• nedostatek času • nedostatek informací • není to důležité «obava z nepřijetí 

i mátím 
72% 

1 
9% I 1 9 % | 

i mátím 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

• Podle výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že velká většina ředitelů škol se 

plánování osobního rozvoje pracovníků věnuje. Při bližším zkoumání však lze 

konstatovat, že se tak neděje cíleně a systematicky. 

Drtivá většina ředitelů odpověděla, že ve Škole mají stanovené priority (graf č. 6). 

Dokonce jsou i pravidelně aktualizovány a pedagogové jsou s nimi seznamováni, ale 

43% respondentů přiznalo, že nejsou pravidelně vyhodnocovány. Když k tomuto 

procentu ředitelů přidáme i ty, kteří se stanovováním priorit nezabývají a ani to nemají 

v plánu, pak zbývá jen 47 % ředitelů, které bychom mohli označit, že s prioritami dále 

pracují, i když ze znění otázky to nelze se stoprocentní jistotou říci. 

Grafč. 6 - Stanovené priority DVPP ve škole 

• ano, máme o ano, nejsou vyhodnocovány •nemáme, plánujeme • nemáme, ani neplánujeme 

47% 
. . . 

1 

43% • u 
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Zjišťováním vzdělávacích potřeb pedagogů se nějakým způsobem zabývají všichni 

ředitelé (graf č. 7). Nejčastější uváděný způsob - pomocí neformálního rozhovoru - je 

důkazem toho, se tak děje nesystematicky a neplánovaně. Je to pochopitelné 

vzhledem kvýše uvedeným závěrům o nedostatku času a informací i vzhledem 

k tomu, že velká většina z nás (a nejen pedagogů) mnohdy nedokáže reflektovat a 

pojmenovat své potřeby a cíle, neboť tyto kompetence dosud nepotřebovali. Proto celá 

problematika zjišťování vzdělávacích potřeb by měla být náplní dalšího vzdělávání 

nejen pedagogů, ale i samotných ředitelů škol. 

Graf č. 7 - Zjišťování vzdělávacích potřeb 

• ano, plánovaný rozhovor • ano, strukturovaný formulář • ano, neformální rozhovor 

• ne, není to důležité • ne, ale plánujeme zjišťovat 

• 

20% 13% 67% 0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Ani jeden z respondentů neuvedl, že by se na jejich škole nevyhodnocovala kvalita 

vzdělávacích akcí. Pouze 5% ředitelů je však na vyhodnocování cíleně a systematicky 

připraveno (graf č. 8), a to formou strukturovaného formuláře nebo cíleným 

rozhovorem s vedením školy. Je v pořádku, že své poznatky předávají kolegům (ať 

formálně či neformálně). Otázkou však je, jestli takto předané informace mají 

efektivitu, jestli jsou ucelené, popř. nevytržené z kontextu obsahu a cíle celého 

semináře. Za dlouhodobější diskuzi stojí i rozhodnutí, která vzdělávací akce je lepší, 

popř. kvalitnější (pro pedagoga, pro školu, resp. následně pro žáka), když se seminář 

pedagogovi líbí a splnil jeho očekávání nebo když sice nesplnil jeho očekávání, možná 

se mu ani nelíbil, ale v určitém smyslu ho posunul v jeho profesním či osobním 

rozvoji dále. 
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Graf č. 8 - Forma vyhodnocování kvality vzdělávacích akcí 

• strukturovaný formulář • informování vedení 

• plánovaný rozhovor s vedením • informováni kolegů na poradách 

• informování kolegů na neformálních setkáních • informace se nepředávají 
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Jak je z grafu č. 9 patrné, 93% ředitelů uvedlo, že sledují, zda pedagogové aplikují 

poznatky z dalšího vzdělávání ve své práci. Zjišťovat, jakou formou se tak děje a podle 

jakých kritérií svá zjištění vyhodnocují, by mohlo být cílem jiného výzkumu. 

Graf č. 9 - Aplikace poznatků z DVPP v praxi 

• ano «spíše ano • spiše ne » téměř ne 

45% I 48% 7%0% 

LťC ^ ^ .. ^ 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Sumarizace jednotlivých odpovědi respodentů na otázky č. 3, 4, 10 a 11, potvrzuje i 

můj druhý předpoklad, že osobní rozvoj pracovníků probíhá bez cíleného a 

systematického plánování ze strany ředitelů škol. V grafu č. 10 jsou zahrnuty pouze 

dotazníky, ve kterých ředitelé na níže zmíněné otázky odpověděli některou z variant, 

které mohou ukazovat na cílené a systematické plánování osobního rozvoje 

pracovníků. 
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Tabulka 10 

Ukázka otázek a uznaných odpovědí, které byly podmínkou pro zařazení do užšího 

souboru respondentů: 

Otázka č. 3: 
Máte ve Vaší škole stanoveny priority v oblasti dalšího vzdělávání? 

o Ano máme, pravidelně je formulujeme a pracovníci školy jsou snimi 
seznamováni 

Otázka č. 4: 
Zjišťujete ve Vaší škole, školském zařízení, jaké mají jednotliví pracovníci 
vzdělávací potřeby ? 

o Ano, jsou součástí plánovaného rozhovoru pouze na toto téma 
o Ano, formou strukturovaného formuláře 

Otázka č. 10: 
Vyhodnocujete kvalitu vzdělávacích akcí? 

o Pracovníci vyplňují strukturovaný formulář 
o Vyhodnocení je součástí rozhovoru vedení školy a pracovníka o osobním 

rozvoji pracovníka 

Otázka č. 11: 
Sleduje vedení školy, zda pedagogové aplikují poznatky z dalšího vzdělávání ve své 
práci? 

o Ano 

Pouze 37 ředitelů z 58 škol, kteří se šetření zúčastnili, splnili podmínku, kterou jsem si 

formulovala pro zařazení do užšího výběru - alespoň jednou odpovědět tak, jak je 

uvedeno v tah. 15. Do užšího souboru tak bylo zařazeno 12 ředitelů zMŠ (75% 

z celkového počtu zúčastněných MŠ), 12 ředitelů ze ZŠ (57% z celkového počtu 

zúčastněných ZŠ a 13 ředitelů ze sloučených MŠ a ZŠ (62% z celkového počtu 

zúčastněných sloučených MŠ a ZŠ). 

Z hlediska počtu let v řídicí práci se jedná o 6 ředitelů s délkou řídicí praxe 0 - 5 let 

(39% z celkového počtu zúčastněných v této kategorii), 7 ředitelů s délkou řídicí praxe 

6 - 10 let (88 % z celkového počtu zúčastněných v této kategorii), 18 ředitelů s délkou 

řídicí praxe 11 - 20 let (69 % z celkového počtu zúčastněných v této kategorii) a 

žádný ředitel s délkou řídicí praxe 20 a více let. 

Při pohledu na graf č. 10 vidíme, že se nejvíce ředitelé soustřeďují na oblast stanovení 

priorit DVPP (27 ředitelů), na sledování aplikace poznatků zDVPP v praxi (25 
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ředitelů) a na zjišťování vzdělávacích potřeb (18 ředitelů). Pouze 3 ředitelé se zabývají 

evaluací kvality vzdělávacích akcí. Z celkového počtu 37 ředitelů, zařazených do 

užšího souboru se pouze jeden z nich uvedl, že se věnuje všem čtyřem sledovaným 

oblastem plánování osobního rozvoje pracovníků a lze konstatovat, že cíleně a 

systematicky. Jedná se o ředitele ze sloučené MŠ a ZŠ s praxí 11 - 20 let v řídicí 

práci. 

Graf č. 10 - Výsledky užšího souboru respondentů 

• priority DVPP •vzdělávací potřeby • evaluace kvality vzd. akcí •s ledováni aplikace v praxi 
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Další grafy jen názorně doplňují hlavní cíl šetření a dokreslují situaci v oblasti 

plánování osobního rozvoje. 

Graf č. 1 1 - Účast pedagogů na DVPP 

• všichni • většino • méně než polovina •něk te ř í •o jed ině le 
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Za nejdůležitější kritéria při plánování DVPP, která výrazně přesahují hranici 50%, 

označila většina ředitelů potřeby školy, zájem ze strany pracovníků, aktuální nabídku 

vzdělávacích institucí a provozní podmínky ve škole (graf č. 12). 

Graf č. 12 - Priority při plánování DVPP 
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Z grafu č. 13 a 14 se dá předpokládat, že si pedagogové důležitost a nezbytnost dalšího 

vzdělávání uvědomují a většina z nich se o své vlastní sebevzdělávání opravdu aktivně 

zajímá. 

Graf č. 13 - Počet vzdělávajících se pedagogů školy 

• všichni • v ě t š i n a • méně než polovina • n ě k t e ř í • o j ed ině le 

48% 43% 
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Graf č. 14 - Způsob výběru vzdělávacích akcí 

• aktivní vyhledávání • jsou vysláni • výbčrz nabídky •neúčas tn í se 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Nejčastější bariérou v účasti na DVPP (graf č. 15) je podle 85% ředitelů narušení 

chodu školy a v 70% případů nedostatek financí. V protikladu s tímto tvrzením, jak 

ukazuje graf č. 12, je názor, že cena, délka a místo konání vzdělávacích akcí nehraje 

podstatnou roli. Dá se předpokládat, že problém je mnohem složitější a souvisí 

zejména s dalšími okolnostmi, jako jsou uvolňování pedagogů na vzdělávací akce, 

které se konají v době vyučování, zvýšené nároky na finanční odměňování 

zastupujících učitelů, neochota některých učitelů finančně se na svém sebevzdělávání 

podílet, věnovat sebevzdělávání svůj osobní čas i to, že další vzdělávání není pro 

některé ředitele skutečnou prioritou. 
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G r a f t 15-Bariéry DVPP 
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Převažující preference z nabízených forem DVPP získalo vzdělávání organizované 

vzdělávacími institucemi (graf č. 16). V souvislosti s tvorbou a zaváděním ŠVP se 

však v čím dál větší míře začínají objevovat i další formy vzdělávání, jako např. 

vzdělávání celého pedagogického sboru, vzájemné hospitace v rámci školy i společné 

hospitace s rozborem. Jako poměrně častá byla respondenty označována neformální 

výměna zkušeností a samostudium. 

Otázkou zůstává, zda by se i školství nemělo řídit vývojovými trendy z oblasti dalšího 

vzdělávání, které se objevují v podnikatelské sféře, kde se v zájmu efektivity a snížení 

nákladů využívají i jiné formy vzdělávání - např. koučování, kombinace prezenčního 

studia s e-learningem, výměnné pobyty, supervize, simulace, interní vzdělávání nebo 

komplexní model učící se organizace. Zatím tomu brání nedostatek informací, 

nedostatek odborníků, nedostatek financí a někdy také nedostatek vůle. 
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Graf č. 16 - Využívané formy DVPP 
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6 Závěr 

V manažerské literatuře se často setkáváme s problematikou řízení a plánování rozvoje 

pracovníků. Vzdělávání a rozvoj pracovníků ve školství je však problematika specifická, která 

vyžaduje důkladnou analýzu, širokou odbornou diskuzi a razantní řešení. Neboť, jak uvádí 

Straková (2008, s. 9), ze studie poradenské firmy McKinsey, která zkoumala společné obecné 

charakteristiky vzdělávacích systémů, jejichž žáci opakovaně dosahují výborných výsledků 

v mezinárodních výzkumech vědomostí a dovedností žáků, kromě jiného vyplývá, že tyto 

státy pečlivě vybírají učitele, kteří ve školách působí, podporují je v jejich ochotě stále se učit 

a zlepšovat svou práci. „Jediná cesta, jak zlepšit výsledky ve vzdělávání, je zlepšit výuku, a 

k tomu je nutné dobře vzdělávat učitele. Učitelé musí disponovat celou řadou dovedností: 

musí být schopni identifikovat silné a slabé stránky každého žáka, zvolit vhodné výukové 

metody, a realizovat výuku co nejefektivněji. Úkolem systému je definovat, jak má efektivní 

výuka vypadat, a zařídit to tak, aby tisíce učitelů efektivně vyučovaly spolehlivě a kvalitně 

každý den v tisících škol s velmi odlišnými podmínkami. Jednotliví učitelé se musejí naučit 

reflektovat slabé stránky své výuky, porozumět osvědčeným postupům, musí být motivováni 

se zlepšovat" (Straková, 2008, s. 9) Učitelé sami musí převzít odpovědnost za kvalitu své 

práce, za svůj osobnostní i profesionální růst. Ředitel školy je však v tomto procesu 

nezastupitelný. Tam, kde není sebevzdělávání nakloněn ředitel, nebudou mu nakloněni ani 

učitelé. Je nutné, aby management školy systematicky plánoval, vytvářel a podporoval proces 

celoživotního permanentního vzdělávání svých pracovníků a snažil se postupně dospět do 

čtvrté vývojové fáze přístupu ke vzdělávání - fáze učící se organizace. 

Cílem závěrečné práce je proto upozornit na důležitost plánování osobního rozvoje 

pracovníků jako prostředku k rozvoji školy či školského zařízení, na roli, kterou ředitel školy 

v tomto procesu hraje^ a nabídnout možná doporučení, která jsou uplatnitelná v podmínkách 

českého školství. Jak ukázaly závěry dotazníkového šetření, zatím stojí tato oblast manažerské 

prače na okraji zájmu ředitelů škol. Rozvoj pracovníků neprobíhá většinou řízené, i když jsou 

často respektovány potřeby a zájem jednotlivců i potřeby školy. Chybí však promyšlenější 

dlouhodobé plánování dalšího vzdělávání, vyhodnocování efektivnosti vzdělávacích akcí, 

celoškolského plánu DVPP i plánů osobního rozvoje jednotlivých pracovníků. Upřednostňuje 

se vzdělávání mimo školu, méně se podporuje a využívá různých forem interního vzdělávání 
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jako cesty k „učící se organizaci", kde pracovník není objektem vzdělávání, ale jeho 

subjektem a kde se na základě neustálého učení uskutečňuje nepřetržitý proces rozvoje školy i 

každého jedince. 
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Příloha č. 1 

Dotazník 
Vážená kolegyně, vážený kolego, 

jsem ředitelka SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín a současně studenkou 3. ročníku 
bakalářského studia školského managementu. Dovoluji si Vás požádat o pomoc při sběru dat 
pro mou bakalářskou práci na téma „Role manažera v plánování osobního rozvoje 
pracovníků". 

Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut Vašeho času. Dotazník je 
anonymní a bude sloužit pouze k vymezenému úkolu a nebude použit jinak. 

Dovoluji si Vás požádat o vrácení vyplněného dotazníku elektronickou poštou 
do 20. prosince 2007. 

PaedDr. Hana Krojzlová 

SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 
Dobrovolského 4, 695 01 Hodonín 
e-mail: krojzlova@seznam.cz, 
tel.: 603 867 660 

Identifikační údaje (hodící se zakřížkujte) 

Dru i organizace: 
Mateřská škola 
Základní škola 

Počet roků v řídicí funkci: 
0 - 5 let 
6 - 1 0 let 
1 1 - 2 0 let 
20 a více let 

Vlastní šetření 
1) Které z oblastí práce vedoucího pracovníka považujete za důležité? 

Jednotlivé oblasti seřaďte do pořadí podle důležitosti (1 = nejdůležitější a 11 = nejméně 
důležitá oblast). 

Ekonomická oblast - finanční řízení 
Hodnocení a sebehodnocení školy 
Koncepční práce a plánování 
Kontrolní činnost 
Organizování a operativní činnosti 
Péče o materiálně-technické podmínky 
Plánování osobního rozvoje pracovníků, motivace 
Pracovně-právní oblast 
Propagace a prezentace školv. stvk s veřejností 
Řízení výchovně vzdělávacího procesu 
Vedení lidí, komunikace 
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2) Kolik času věnujete jednotlivým oblastem řídicí práce? 
Jednotlivé oblasti seřaďte do pořadí podle toho, kolik jim věnujete času (1 = nejvíce času 
a 11 = nejméně času). 

Ekonomická oblast - finanční řízení 
Hodnocení a sebehodnocení školy 
Koncepční práce a plánování 
Kontrolní činnost 
Organizování a operativní činnosti 
Péče o materiálně-technické podmínky 
Plánování osobního rozvoje pracovníků, motivace 
Pracovně-právní oblast 
Propagace a prezentace školy, styk s veřejností 
Řízení výchovně vzdělávacího procesu 
Vedení lidí, komunikace 

3) Máte ve Vaší škole, školském zařízení stanoveny priority v oblasti dalšího vzdělávání? 
Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Ano máme, pravidelně je formulujeme a pracovníci školy jsou s nimi seznamováni 
Ano máme, ale zatím nejsou pravidelně vyhodnocovány 
Zatím nemáme, ale plánujeme je formulovat 
Nemáme a ani s formulováním priorit v oblasti DVPP nepočítáme 

4) Zjišťujete ve Vaší škole, školském zařízení, jaké mají jednotliví pracovníci vzdělávací 
potřeby? 
Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Ano, jsou součástí plánovaného rozhovoru pouze na toto téma 
Ano, formou strukturovaného formuláře 
Ano při neformálním rozhovoru 
Ne, nepovažuji to za důležité 
Ne, ale v budoucnosti se vzdělávacími potřebami pracovníků chceme zabývat 

5) Co vnímáte jako nejproblematičtější pro plánování osobního rozvoje pracovníků? 
Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Nedostatek času 
Nedostatek informací 
Nepovažuji plánování osobního rozvoje pracovníků za nejdůležitější oblast mé práce 
Obava z nepřijetí takového postupu ze strany podřízených 
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6) Které z kritérií považujete pří plánování DVPP za prioritní? 
Jednotlivá kritéria seřaďte do pořadí podle důležitosti (1 = nejdůležitšjší a 8 = nejméně 
důležité). 

Aktuální nabídka vzdělávacích institucí 
Cena 
Délka trvání vzdělávací akce 
Místo konání 
Organizátor vzdělávací akce 
Potřeby školy 
Provozní podmínky ve škole 
Zájem ze strany pracovníků 

7) Kolik pedagogů Vaší školy se účastní DVPP organizovaného vzdělávacími institucemi? 
Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Všichni pedagogové školy 
Většina pedagogů školy 
Méně než polovina pedagogů školy 
Někteří pedagogové ze školy, kteří projeví zájem 
Ojediněle některý z pedagogů naší školy 

8) Jakým způsobem dochází k výběru vzdělávacích akcí, které organizuje vzdělávací 
instituce? 
Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Pedagogové si sami aktivně vzdělávací akce vyhledávají 
Pedagogové si sami vybírají z nabídky, kterou jim vedení školy předloží (nabídne, 
zveřejní) 
Pedagogové si vzdělávací akce nevybírají, ale účastní se těch vzdělávacích akcí, na 
které jsou vedením školy vysláni 
Pedagogové se DVPP neúčastní 

9) Jaké bariéry stojí podle Vás v cestě dalšímu vzdělávání? 
Jednotlivé důvody seřaďte do pořadí podle důležitosti (1 = nejdůležitější a 10 = nejméně 
důležitý). 

Kvalita nabízeného vzdělávání 
Malá informovanost o nabízených vzdělávacích programech 
Narušení chodu školv 
Nedostatek finančních prostředků 
Neochota pedagogů dále se odborně vzdělávat 
Neochota lidí finančně se podílet na svém dalším vzdělávání 
Nedůvěra v možný přínos vzdělávacích akcí 
Složitá administrativa 
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Špatná dostupnost vzdělávacích zařízení, málo hustá síť 
Vysoký průměrný věk pracovníků 

10) Vyhodnocujete kvalitu vzdělávacích akcí? 
Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Pracovníci vyplňují strukturovaný formulář 
Vyhodnocení je součástí rozhovoru vedení školy a pracovníka o osobním rozvoji 
pracovníka 
Pracovníci informují vedení školy ústně 
Pracovníci informují své kolegy na poradách, schůzkách kabinetu apod. 
Pracovníci informují své kolegy na neformálních setkáních 
Pracovníci své poznatky nepředávají 

11) Sleduje vedení školy, zda pedagogové aplikují poznatky z dalšího vzdělávání ve své 
práci? 
Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Ano 
Spíše ano 
Spíše ne 
Téměř ne 

12) Které z forem dalšího vzdělávání nejvíce využíváte ve Vaší škole? 
Označte křížkem nejlépe vyhovující odpověď. 

Ano Spíše 
ano 

Spíše 
ne 

Ne Formy DVPP 

Další vzdělávání organizované vzdělávací institucí 
Další vzdělávání organizované vlastními silami 
Neformální výměna zkušeností pracovníků školy 
Samostudium pracovníků 
Společně organizované hospitace s následným rozborem 
Vzájemné hospitace v rámci školy 
Vzdělávání celého pedagogického sboru najednou 

Děkuji Vám za spolupráci a Váš čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali. 

PaedDr. Hana Krojzlová 
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