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Resumé

Ve své závěrečné práci, Další vzdělávání pedagogických pracovníků - možnost
kvalifikačního a odborného růstu v ZUŠ, se zabývám analýzou dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v základních uměleckých školách se zaměřením na hudební obor.
Cílem práce je zjistit poptávku a nabídku dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků základních uměleckých škol, porovnat s nabídkou v centrech dalšího vzdělávání,
zhodnotit jejich kvalitu a využitelnost pro potřeby pedagogů základních uměleckých škol.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků představuje jeden z prostředků v systému
řízení na základních uměleckých školách. Závěry těchto analýz by mohly být podnětem pro
krajská a regionální vzdělávací zařízení ke zlepšení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v

ZUŠ.

Summary
In my work, Further training of teachers - posibilities of qualificatory and
proffesional developement at Basic Schools of Art, I deal with an analysis of further
training of pedagogues at Basic Schools of Art specialized in music education.
Objective of this work is to identify a demand and an offer of further training
of pedagogues at Basic Schools of Art, to compare with an offer in centers of further
training and to evaluate their quality and utility for pedagogues at Basic Schools of
Art.
Further training of pedagogues represents one of instruments for the system
of leading at Basic Schools of Art. Conclusions of these analyses could be used by
regional institutions of training as an inspiration how to get better and larger the offer
of further training of pedagogues at Basic Schools of Art.
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ÚVOD
Cílem této práce je analyzovat
škol, jejich

vzdělávací potřeby učitelů základních uměleckých

spokojenost s pestrostí a využitelností současné nabídky dalšího vzdělávání

pedagogických pracovníků v oblasti základního uměleckého školství a případnému využití
těchto nabídek managementem škol k motivaci svých pedagogů, ke zvyšování kvality práce
a kariérnímu růstu.
Další vzdělávání je jednou ze součástí profesního rozvoje učitelů. Profesní příprava
pedagogických pracovníků a formování pracovních schopností člověka je proces, který
Koubek (1998) strukturuje do tří oblastí: oblast vzdělávání (formování základních a
všeobecných znalostí a dovedností), oblast kvalifikace (odborná profesní příprava) a oblast
rozvoje (rozšiřování kvalifikace). Pedagogický pracovník nemůže v praxi vystačit s tím, co se
naučil v rámci základní přípravy a svou kvalifikaci musí neustále prohlubovat. Profesní rozvoj
je označován za permanentní proces, který zahrnuje všechny dimenze rozvoje osobnosti
učitele a jeho kompetencí. Současně vytváří osobnostní předpoklady a vnitřní motivaci
k celoživotní způsobilosti využívat formální i neformální příležitosti na tvořivé zdokonalování
kvality pedagogického výkonu a edukace žáků.
Téma dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) jsem si vybrala
proto, že mám pocit nedostatečné nabídky dalšího vzdělávání pro učitele základních
uměleckých škol (dále ZUŠ) a současnou nabídku vzdělávání považuji za velmi málo
zajímavou a rozmanitou, neřešící aktuální problémy, a proto velmi málo motivační. Práci
jsem zaměřila na vzdělávání učitelů hudebního oboru ZUŠ. Tento obor je mi blízký, jelikož
jsem sama vystudovala hru na akordeon a hudební teorii (dále HN) na konzervatoři, a vyučuji
akordeon, HN a PHV na ZUŠ M.Podvalové Praha. Prohlubování odborných znalostí a
vědomostí se týká i dalších uměleckých oborů vyučovaných v ZUŠ a závěry této analýzy je
možné aplikovat i na ně. Současnou šíři nabídek seminářů, kurzů a jiných typů školení pro
základní školství považuji sice za dostatečnou a pestrou, ale úzce profesně zaměřenou. Pro
základní umělecké školy považuji nabídku za nedostatečnou a bohužel dost často
neaplikovatelnou, zejména v oblasti prohlubování praktických vědomostí a znalostí učitelů.
Stále se

hovoří o kariérním růstu pedagoga, ale prozatím nebylo ověřeno, zda

nastavený kariérní systém vyhláškou 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků či zákonem
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č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících motivuje. Ve své práci vycházím z dlouholeté
praxe učitelky ZUŠ. Často sama hledám možnosti profesního růstu ve svém oboru a setkávám
se s nedostatečnou nabídkou pro doplnění především moderních odborných vědomostí a
znalostí potřebných pro výkon povolání a pracovní činnosti pedagoga ZUŠ. Profesní růst
považuji za nutnou a nezbytnou součást kvalitního rozvoje osobnosti pedagoga .
Předpokládám, že závěry této práce by se mohli stát jedním z podkladů pro
zlepšování a rozšiřování vzdělávací nabídky pro ZUŠ a také by se mohly stát prvním krokem
k užší spolupráci mezi centry dalšího vzdělávání a základními uměleckými školami.

1. Kapitola - Nové funkce školy

1.1 Měnící se funkce školy - celoživotní vzdělávání
Současné české školství prochází kurikulárními změnami. V této souvislosti se hovoří
o „učící se škole". Podstatou reformy je zvyšování svobod škol a učitelů ve výběru
vzdělávacích cílů a obsahu. Cílem reformy je motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání, a
tím k lepšímu uplatnění v praxi.
Celkové pojetí je zaměřeno na budoucnost, na přizpůsobení existujícího vzdělávacího
systému požadavkům, které přináší vývoj společnosti. Je založeno na principech svobodné a
pluralitní demokratické společnosti, jež přiznává každému jedinci odpovědnost za svůj osud i
převzetí podílu odpovědnosti za společenské rozhodování. Usiluje o rovné příležitosti rozvoje
každého jedince.
Vzdělání je základním lidským právem a jeho cíle jsou odvozeny z individuálních i
společenských potřeb. Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění a poznávání, ale i ke všem
činnostem, chování a jednání člověka v sociálním a pracovním prostředí.
Pořadí priorit úkolů dnešní školy se mění:
•

vytváření postojů, získávání dovedností a získávání znalostí

•

získání klíčových kompetencí

•

učit se poznávat; učit se jednat; učit se žít společně; učit se být

Proměna tradiční školy za využití tvůrčí práce nakonec změní fungování celého
vzdělávacího

systému.

Všechny

nové

tendence jsou

obsaženy

v novém

konceptu

celoživotního učení a úzce souvisí s realizací uvědomování si potřeby celoživotního
vzdělávání pro všechny a proměnění se dnešní naší společnosti v učící se společnost.
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Vzdělávání dospělých má několik specifik, kterými se liší od vzdělávání dětí ve
školách. Dospělí na rozdíl od dětí mají množství povinností, málo času a jsou snáze
unavitelní. Jejich myšlení je méně pružné, zato bohatší o mnoho zkušeností, abstraktní výuka
je unavuje a tak dávají přednost praktickým aplikacím a učivo spojují se svou praxí.
Historicky

můžeme

vysledovat

několik

etap

přístupu

ke

vzdělávání

(Bělohlávek,Košťan, Šuleř 2006).
1. Povinností pracovníků je především učit a neztrácet čas na seminářích. Co potřebují,
to se naučili ve škole, a další vzdělávání stojí zbytečně mnoho peněz. Snad s výjimkou
kurzů nutných pro oprávnění nezbytných k výkonu profese.
2. Pracovníkům je umožňováno vzdělávání podle okamžitých potřeb nebo na základě
jejich vlastních návrhů.
3. Vzdělávání je postaveno na systematickém přístupu, který vychází ze strategie
lidských zdrojů, stanovuje cíle, plánuje vzdělávací aktivity a hodnotí jejich výsledky.
4. Koncepce učící se organizace zdůrazňuje vzájemné sdílení zkušeností jednotlivců ve
firmách a je postavena na týmové práci.
1.2 Měnící se role učitele

S měnící se funkcí školy se mění i funkce učitele a současně i řízení a vedení
výchovně vzdělávacích činností, vedení žáků a pedagogických a nepedagogických
pracovníků. Funkce školy se promítají do rolí učitelů. Podle Prášilové (2006) v rámci
interpersonálního působení zastávají učitelé vedoucí role jako manažeři práce třídy, vedoucí
týmů či pracovních skupin. Řídí průběh procesu učení a vyučování v rámci svých
předmětových specializací v souladu s potřebami různých kategorií žáků, včetně dospělých
účastníků celoživotního vzdělávání.
Vystupují ve vůdčí roli jako aktéři změny ve školách, jako vůdci a přirozené autority
při činnostech, na nichž se spolu se školou podílí rodiny žáků, přátelé školy a další instituce.
Koordinují vztahy mezi rodinou a školou, mezi školou a veřejností, koordinují diskuzi a
socializaci ve stále heterogennějších skupinách žáků (integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami: zdravotní a učební obtíže, jazykově, kulturně a sociálně odlišné
prostředí). Směrem k veřejnosti vystupují v roli představitelů školy (pokud ktomu mají
pověření) na různých kulturních a společenských akcích. Velmi významná je i role
informační. Učitelé jsou nejen sběrateli informací, například o žácích, jejich zázemí,
procesech výuky, ale i distributory informací směrem k žákům, dalším učitelům, vedení
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školy, partnerům školy, veřejnosti atd. Učitelé vystupují také v roli mluvčích, a to na
poradách školy, shromáždění rodičů, v odborných komisích - tato role souvisí i
s vykonáváním funkcí třídních učitelů. Působí v roli tvůrce kurikula školy. Pomáhají škole
svou rolí aktivních účastníků komunikace, přemýšlejí a pomáhají tvořit strategii rozvoje
školy. Jsou realizátory záměrů a cílů škol, nositeli nových myšlenek a svou rolí
konstruktivních členů týmů se stávají hlavními nositeli proměny škol jako celku.
Učitelé působí i v náročné roli řešitelů konfliktů a vyjednavačů, a to nejen mezi žáky,
žáky a učiteli, ale i rodiči a žáky. Očekává se, že dokáží citlivě přizpůsobit své jednání situaci
a kontextu, zejména při řešení složitějších situací. Dokáží pružně reagovat na vzniklou situaci
a improvizovat. Rozumí situacím, dokáží rychle rozpoznat klíčové znaky a mají řadu
důležitých znalostí, které potřebují k řešení těchto nastalých situací. Nezanedbatelná je i role
pečovatelů, a to především u předškolní mládeže a dětí na 1. stupni základních škol a
vychovatelů.
Zcela specifická je role vyplývající z pojetí profese učitele, takzvaná role pomáhající.
Učitelé, v jejichž práci má zvláštní význam pečující lidský vztah, poskytující pozitivně
zaměřenou podporu. Dlouhodobou systematickou prací pomáhají rozvíjet dispozice, nadání a
zájmy žáků, přičemž pečují o sociální pohodu, zdraví a bezpečnost žáků v běžných i
mimořádných situacích, nebo poskytují pomoc krizovou, zaměřenou na negativní jevy,
rozpoznají nemoc, psychický problém, sociální ohrožení a iniciují pomoc. Působí jako
konzultanti v situacích spojených s učebními potížemi i jako stabilizující prvek vůči proměně
rodiny a rozpadu jejich tradičních hodnot a výchovného stylu.
Z uvedených rolí učitele vyplývá jeho měnící se podíl na výchově a vzdělávání
mladého člověka. Role učitele jako pouhého předkladatele vědomostí, jak byla drive vnímána,
se mění, a z toho tudíž vyplývá i potřeba dalšího profesního vzdělávání. Toto je shrnuto
v následujících bodech prezentovaných ve studii OECD (Švecová,Vašutová 1997):
•

vědomosti v kurikulárních oblastech

•

pedagogické dovednosti a ovládání výukových strategií

•

reflexe a schopnost sebekritiky

•

empatie a angažovanost ve vztahu k druhým, jejich uznání a úcta k nim

Z toho vyplývá, že nedílnou součástí dalšího vzdělávání je uvědomování si měnící se
role učitele a jak důležité je pro kvalifikované vykonávání této práce aplikovat nové poznatky
v oblasti uměleckého školství a umění vůbec.
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Umělecké školství má jedinečnou možnost pracovat s individualitou jednotlivého
žáka, rozvíjet jeho osobnost a poskytovat komplexní uměleckou a harmonickou výchovu,
která je nenahraditelná. Pedagogové a vedení školy jsou ve stálém komunikativním kontaktu
jak s dětmi, tak i s rodiči, a proto se učitelům,

zvláště těm starším někdy zdá, že nové

dimenze, o kterých se hovoří v rámci sjednocování školství Evropské unie, pro nás nejsou
„nic nového" a že je zbytečné se vzdělávat v nám již „známých disciplinách", jako je
například komunikace, sebehodnocení, kultura školy, týmová práce apod. Toto je jeden
z mýtů, který je potřeba překonat a pevně zakotvit v plánu dalšího vzdělávání každé základní
umělecké školy.
Každý z pedagogů musí být připraven komunikovat, umět komunikovat, vysvětlovat
a být schopen velmi citlivě zacházet se svými slovy a hodnocením. S tímto neodmyslitelně
souvisí i snaha uměleckých škol o velmi vysokou kulturu školy jako celku. Směrování
uměleckých předpokladů mladého člověka nelze kvalitně rozvíjet, pokud kultura projevu,
vystupování a celková komunikace jednotlivých účastníků tohoto vzdělávání není adekvátní
cílům vzdělávání v uměleckých školách.
Součástí této kultury je i specifická vybavenost uměleckých škol. Základní umělecké
školy jsou svým vybavením na velmi dobré úrovni a prostředí těchto škol je pro žáky i
pedagogy umělecky inspirativní.

2. Kapitola - Vzdělávání
2.1 Systematický přístup ke vzdělávání
Vzdělávání je mimořádně silným nástrojem rozvoje kompetencí jednotlivce i
kolektivů, a tím i zvýšení konkurenceschopnosti organizace (školy), která chce udržet krok se
změnami v rychle se měnící společnosti.
Další vzdělávání, z hlediska řízení lidských zdrojů a potřeb organizace, souvisí
s nabídkou, kterou zabezpečují vzdělávací instituce. Další vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP) by mělo napomoci učitelům k získávání potřebné kvalifikace pro
vykonávání funkce pedagoga v ZUŠ, systematicky posilovat své odborné kompetence a být
tak určitou zárukou jejich odborné kvalifikace po celou dobu profesní kariéry. Proto je nutné
DVPP považovat za systémovou záležitost.
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků by měla především naplňovat
místní regionální požadavky a specifika, zjišťovat zájem učitelů o konkrétní problematiku,
jejich potřeby a na základě těchto zjištění, v souladu se státní strategií, sestavovat nabídku.
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V současné době, kdy se připravuje kurikulární reforma v ZUŠ a je v pilotní fázi, je
další vzdělávání pro pedagogy v umělecké školství zvláště potřebné. Tato reforma počítá
s tím, že se učitelé sami stanou tvůrci školních vzdělávacích programů (ŠVP). V kurikulu
rámcových vzdělávacích programů (RVP) základního uměleckého vzdělávání se objevují
nové prvky, s jejichž přípravou bude potřeba učitelům pomoci.
Svět se neustále mění a odborník se musí vzdělávat po celou dobu své pracovní
kariéry - proto mluvíme o celoživotním vzdělávání. Vzdělávací proces dospělých lidí
postavený na zobecňování znalostí z reality zkoumal David Kolb a stanovil čtyři fáze
osvojování poznatků (Bělohlávek, Košťan, Šuleř 2006).
1. Zkušenost - člověk prožije nějakou konkrétní situaci.
2. Hodnocení - člověk zkušenost vyhodnocuje a přemýšlí kauzálně.
3. Závěr - na základě předcházejících stádií si člověk tvoří vlastní teorii, posiluje
nebo mění stávající teorii.
4. Plánování příští akce - v důsledku vlastní zkušenosti a závěrů člověk plánuje
potřebnou změnu.
UČENÍ ZE ZKUŠENOSTI ( KOLBŮV CYKLUS )

Kolbův cyklus tvoří uzavřený okruh - jednotlivé fáze na sebe logicky navazují, a máli být proces úspěšný, nelze žádnou fázi vypustit. To lze aplikovat na kterýkoliv obor, tedy i
na pedagogický proces v ZUŠ. Ze své vlastní zkušenosti (i z konzultací s kolegy) vím, že
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absolvent umělecké školy začíná svou cestu pedagoga podle vzoru svých pedagogů. Po určité
době ale ztrácí kontakt s jejich metodikou a sám si začíná hledat a vytvářet nové přístupy,
postupy a metody výuky. Zde přichází fáze potřeby získávání nových informací, ale zároveň
i nových kontaktů, z důvodu ověřování si správnosti svých postupů v nastoupené cestě
pedagogickým procesem.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků má v českých zemích dlouholetou tradici.
Již v padesátých letech minulého století vznikl systém dalšího vzdělávání, v němž se uplatnily
nejen vysoké školy, ale i speciální instituce dalšího vzdělávání (krajské pedagogické ústavy,
okresní pedagogické ústavy, pedagogická střediska), které učitelům všech druhů škol a
školských zařízení přinášely bohatou nabídku vzdělávacích příležitostí.
Česká republika stanovila prostřednictvím Bílé knihy a dalších strategických
dokumentů celoživotní vzdělávání jako jednu ze strategií rozvoje. Podpora dalšího vzdělávání
se objevuje jako jeden ze strategických směrů v Dlouhodobém záměru ČR. Bohužel i po
několikaletém hledání

v devadesátých letech minulého

století (změny státoprávního

uspořádání republiky, formulování vzdělávací politiky a s ním spojeného modelu školního
kurikula) se nepodařilo vytvořit fungující systém zařízení DVPP, který by vydržel déle než
několik let.
Cílem DVPP by tedy měla byt učící se škola. Učící se organizace je podle Koubka
(2000) organizace vytvářející klima, které lidi povzbuzuje ke vzdělávání a rozvoji, kde je
strategie vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ústřední záležitostí politiky organizace a kde se
na základě učení uskutečňuje nepřetržitý proces přeměn organizace.
K takovému modelu směřuje i školský zákon, který DVPP právně zakotvuje. Realizaci
by pak měla zajišťovat kompetentní metodická centra dalšího vzdělávání, jejichž hlavním
cílem by bylo poskytovat služby, které potřebuje na jedné straně stát i zřizovatel a na straně
druhé pedagogové, aby se skutečně docílilo systematického a efektivního vzdělávání
pedagogických pracovníků akceptujíce jejich potřeby a potřeby škol.

2.2 DVPP a tvorba školního plánu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků je chápáno jako hlavní nástroj rozvoje a
transformace školství. Probíhá po celou dobu pedagogického působení jednotlivých učitelů a
stává se součástí personální práce managementu škol pod názvem „ rozvoj zeměstnanců".
Pedagogičtí pracovníci jsou z pohledu rychle se měnících podmínek důležitým
činitelem existence a rozvoje společnosti. Jen soustavně a systematicky vzdělávaný učitel
může zvládat přizpůsobovat své vzdělávací a výchovné činnosti měnícímu se prostředí a
11

připravovat své žáky na měnící se životní a pracovní podmínky. Další vzdělávání
pedagogických pracovníků je chápáno jako hlavní nástroj rozvoje a transformace školství, a
proto je mu ze strany státu věnována pozornost.Vymezení druhů DVPP a vymezení podmínek
zařazení pedagogických pracovníků do karierních stupňů určuje managementu škol vyhláška
č.317/2005

Sb.,

o

dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

a tímto získává

institucionalizovanou podobu. Pro účastníky vzdělávání je za takto nastavených pravidel
podstatné účastnit se odpovídajících druhů studia a získávat výstupní osvědčení.
DVPP a povinnost jeho plánování je zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školském zákoně),
jenž ukládá řediteli vytvářet podmínky pro DVPP a přiděluje mu odpovědnost za odbornou a
pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb (§ 164, odstavec 1, písmeno c ). Plán
dalšího vzdělávání, vypracovávaný pro všechny pracovníky školy, je vypracováván jako
součást plánu rozvoje školy pro zvýšení kvality a efektivity práce. Vzdělávání pracovníků je
opodstatněné především tehdy, když je ve škole zjištěn nedostatek odstranitelný právě
vzděláváním a když existuje prokazatelná vzdělávací potřeba.
S ohledem na hospodárné vynakládání finančních prostředků na DVPP by měla tvorba
plánu dalšího vzdělávání vycházet z analýzy skutečných vzdělávacích potřeb pracovníků
školy. Při provádění analýzy vzdělávacích potřeb by měl ředitel školy zohlednit tyto
skutečnosti:
•

vyhovět požadavkům kladeným ze strany státu na výkon profese všech zaměstnanců
školy a to včetně specifických nároků na DVPP^ jež jsou obsaženy v legislativních
normách a týkají se kvalifikovanosti pracovníků, další způsobilosti v oblastech BOZP,
PO, CO, priorita státní vzdělávací politiky - kurikulární reformy, prevence sociálněpatologických jevů, výuka cizích jazyků, ICT technologie,..aj. Své požadavky může
předkládat i zřizovatel školy - např. zjišťování si výsledků výuky, promítnutí historie
a specifika obce či regionu do výukových programů apod.

•

vzdělávací potřeby vyplývající ze strategického plánu rozvoje školy (aprobace,
posilování kompetencí, specializované činnosti, jazyková vybavenost apod.).

•

vzdělávací potřeby odvíjející se od osoby pracovníka, potřeby rekvalifikace,odstranění
zjištěného nedostatku v rámci kontrolní činnosti, potřeba inovujících pracovních
postupů a přípravy na nové úkoly, potřeby vyplývající z jeho zájmů (zákon č. 563 /
2004 Sb.,§24, odstavec 3).
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Pro analýzu vzdělávacích potřeb se využívají různé zdroje informací a metody jejich
získávání. Jedná se většinou o postupy vyzkoušené ve firemní praxi, které lze snadno
aplikovat i do školského prostředí. Značnou část potřebných informací pro zlepšení kvality
práce si škola shromažďuje v rámci vlastního hodnotícího procesu.
Zdroje informací:
•

různé písemné materiály: legislativa, pracovní náplně, stížnosti, záznamy z kontrolní
činnosti, vzkazy ze schránky důvěry, kurikulární materiály, profil absolventa, záznamy
zjednání orgánů školy, autoevaluační zpráva školy, výsledky z evaluačních šetření
(soutěže ZUŠ, veřejná vystoupení žáka), portfolio pracovníka, portfolio žáka,
hospitační záznamy, evidence pracovní doby, popis profesních nároků či pracovní
pozice, pro jejíž zvládnutí škola připravuje, výroční zpráva, zprávy externích
hodnotitelů, výsledkové listiny ze soutěží, koncepční plán školy, standardy výkonu
pracovníka

•

pracovníci školy: vedoucí pracovníci (např. vedoucí nástrojových oddělení), přímí
nadřízení (management ZUŠ), řadoví pracovníci (oboroví kolegové)

•

klienti školy: žáci, rodiče, pedagogové ze škol vyššího typu (střední a vysoké školy
uměleckého zaměření)

•

dodavatelé: pracovníci školy ze které žáci přicházejí (mateřské školy, základní školy)

•

média

•

komunita

•

zřizovatel

•

nadřízený orgán státní zprávy

•

experti

•

konkurenti

•

procesy probíhající uvnitř školy

apod.

2.3 Metody a postupy vzdělávání
Zatímco v minulosti byl rozvoj pedagogických pracovníků postaven skoro výhradně
na metodě výkladu, dnešní systém vzdělávání vybírá z pestré škály metod a postupů.
K obvykle používaným metodám a postupům využívaných při vzdělávání patří:
•

rozhovor

•

diskuse
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•

dotazník

•

analýza textu

•

pracovní časový snímek, autosnímek

•

pozorování

•

hospitační pozorování

•

shadowing

•

SWOT analýza

•

komparace (porovnání)

•

test

•

konzultace

•

benchmarking

•

sebehodnocení
Teprve na základě identifikace všech vzdělávacích potřeb stanoví ředitel školy,

případně s dalšími spolupracovníky (v ZUS - vedoucí nástrojových oddělení), aktuální
priority, které budou s přihlédnutím k dalším faktorům (legislativa, čas, finance, dostupnost
vzdělávání, nabídka na trhu pracovníkům apod.) zapracovány do plánu dalšího vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že další vzdělávání je většinou placená služba a školy si vyčleňují
finanční prostředky z vlastních rozpočtů, měl by tvůrce plánu prvotně upřednostnit vzdělávací
potřeby úzce související s koncepcí rozvoje práce školy. Neoddělitelnou součástí plánu je i
způsob vyhodnocování výsledků vzdělávání. Pouhá účast pracovníků na dalším vzdělávání
k naplňování vzdělávacích potřeb nestačí. Je potřeba osvojené poznatky pokud možno
okamžitě aplikovat do vlastní práce a tím přispívat ke zkvalitňování práce své i celé školy.
Při tvorbě školního plánu dalšího vzdělávání lze počítat nejen s placenou službou, ale i
s bezplatným vzděláváním přímo na pracovišti. V případě, kdy je využíváno externích
vzdělavatelů, může též škola u akreditovaných programů využít finanční prostředky přidělené
účelově na další vzdělávání (počítačová gramotnost, jazyková vybavenost, ...) Externími
poskytovateli těchto služeb mohou být vysoké školy, jiné školy, Národní institut pro další
vzdělávání a jeho detašovaná pracoviště v krajských městech, pedagogicko-psychologické
poradny, občanská sdružení, firmy, jednotlivci aj. Pro bezplatné vzdělávání se nejčastěji
využívá forma vzdělávání přímo na pracovišti za využití interních zdrojů a postupů
převzatých z firemní praxe, kdy se pracovníci vzdělávají při plnění úkolů („on the job").
Mezi tyto metody patří:
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instruktáž při výkonu práce - používá se u jednodušších postupů; ve škole ji lze použít
např. při předvedení zacházení s didaktickou technikou a pomůckami, aplikace
vyučovací metody, zvládnutí počítačového programu atd.
koučování - podstata spočívá v dlouhodobějším instruování, jde o směřování
pracovníka správným směrem s přihlédnutím k vlastní individualitě; za kouče lze ve
škole

považovat

uvádějícího

učitele,

odborného

metodika,

bezprostředního

nadřízeného atd.
mentoring - hlavní aktivitu přebírá „školený", volí si sám rádce - mentora (svůj
osobní vzor); hlavní použití: osvojení zkušeností
konzultování - spočívá ve vzájemných konzultacích a ovlivňování mezi pracovníky;
ve školním prostředí tradiční a obvyklá metoda formování pracovních schopností
vyplývající ze spontánních potřeb pedagogů „stále hovořit o své práci" a v pomoci
vyřešit vzniklé problémy společným sdílením zkušeností
asistování -

školený

pracovníkovi;

pro

pracovník je

přidělen jako

pomocník

ke

zkušenému

školní prostředí je tato metoda problematická z hlediska

organizačního, vhodná pro studenty na praxi
pověření úkolem - školený pracovník je pověřen konkrétním úkolem, ke kterému má
potřebné kompetence a podmínky, při plnění úkolu je sledován a posléze hodnocen;
pro školní prostředí velmi dobře využitelná metoda, úkolem může být např. získat
kolegy pro spolupráci, navrhnout a vyřešit malý projekt, vést pracovní tým apod.
rotace práce - metoda založená na principu pověřování prací v různých odděleních
firmy, její důsledek je větší flexibilita; ve školství běžně využívaná metoda v podobě
zástupů za nepřítomné pedagogy - umožňuje nahlédnout do problematiky různých
odborností, zavedeného stylu práce, problematiky jiných úseků školy
stínování - sledování běžné pracovní činnosti jiného pracovníka, působí jako zdroj
sebereflexe; ve školním prostředí špatně realizovatelné z organizačních důvodů
hospitace - specifický školní fenomén, metodologicky je hospitace pozorováním.
Podle Gavory (1996) „pozorování

znamená sledování činnosti lidí, záznam nebo

popis této činnosti a její hodnocení". Podle Průchy, Walterové, Mareše (2003) je
hospitace „návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznávání stavu a
úrovně výchovné a vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji vykonávají školní
inspektoři a ředitelé škol, za účelem poznávacím učitelé, studující aj." Ve škole může
být pedagog jak v roli hospitováného, tak v roli hospitujícího.
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Velmi rozšířenou a využívanou metodou je metoda aktivního učení. Tuto metodu tvoří
skupina tří metod:
•

skupinová cvičení - způsob výuky, při kterém jsou vybrané části různých
situací zjednodušeny a nastaveny tak, aby podstatné části byly využitelné pro
výuku

•

hraní rolí - účastníci se stávají aktéry simulované situace

•

případové studie - shrnutí určité události, situace, okolností; předloží se
účastníkům ke studiu, analýze, diskuzi

Uvedené metody praktikované ve firemní praxi lze z převážné většiny použít i pro
školní prostředí. Využitím těchto metod v plánu DVPP lze snáze dojít

k rozvoji nových

dovedností a k hlubšímu rozvoji vlastní osobnosti. Jejich nevýhodou ale může být navození
situace, která může působit uměle a to pak vyžaduje citlivý přístup lektora vůči jednotlivým
účastníkům.
Použití metody aktivního učení na seminářích pro učitele ZUŠ má velké výhody:
•

zapojení velké části účastníků a zapojení vlastních zkušeností z praxe

•

příležitost k sebepoznání a ke vzájemnému poznávání ostatních

O tyto semináře je v dlouhodobém měřítku velký zájem a jsou pedagogy velmi kladně
přijímány.
Další metodou je metoda sebevzdělávání, která je postavená na rozvoji vlastní osoby
prostřednictvím sebe sama. Tuto metodu lze úspěšně používat v procesu dalšího vzdělávání
učitelů, neboť vede k rozvoji znalostí. Velkou výhodou této metody je, že studující si určuje
tempo, čas, směr přesně podle svých potřeb a může tak maximálně využít čas určený na další
vzdělávání. Touto formou se maximálně rozvíjejí morálně volní vlastnosti a samostatnost.
Nevýhodou je absence zpětné vazby a konfrontace s jinými názory. Tato metoda klade velké
nároky na samostatnost a sebekázeň.
Základní umělecké školství je natolik specifická oblast vzdělávání, že při vyučování
lze aplikovat všechny výše uvedené metody vzdělávání. Vhodnou vzdělávací metodu volíme
podle dvou hledisek:
•

j aká j e povaha požadovaných kompetencí

•

jací jsou účastníci vzdělávacích akcí

Většina kompetencí je postavena na spojení znalostí, dovedností a postojů, a proto je
ideální vzdělávací přístupy kombinovat.

16

Stejně tak je potřeba přihlédnout ke složení a povaze účastníků vzdělávacích aktivit:
•

teoretikové budou vyžadovat tradiční výklad, studium literatury

•

činorodí jedinci dají přednost cvičení, simulacím

•

praktici preferují řešení konkrétních problémů

•

nápodobovatelé chtějí názorné předvedení problémů

Při výběru vhodných metod a postupů je důležité určit, do jaké kategorie jednotliví
účastníci spadají, a podle toho volit adekvátní druh semináře. Z vlastní zkušenosti mohu říci,
že oblast základního uměleckého školství patří do kategorie praktiků a činorodých jedinců,
kteří své znalosti a dovednosti rozvíjejí za používání kombinovaných metod a stejně tak i
pracují se svými žáky.
2.4

Druhy vzdělávání

Podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků,

akreditační

komisi

a karierním

systému pedagogických

pracovníků jsou ministerstvem školství stanoveny tři druhy dalšího vzdělávání:
a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
c) studium k prohloubení odborné kvalifikace
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - studium v oblasti pedagogických
věd, kdy absolvent získává ke své odborné průpravě znalosti a dovednosti v oblasti
pedagogických, psychologických a speciálně pedagogických věd, které jsou součástí jeho
odborné kvalifikace. Student tím získává způsobilost k vyučování odborných a všeobecně
vzdělávacích předmětů. Studium probíhá na vysokých školách a je zakončeno obhajobou
závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Na základě takto ukončeného
studia získává absolvent osvědčení.
Obdobné zaměření má i studium pedagogiky. Toto studium je uskutečňované
v zařízeních dalšího vzdělávání. Studiem pedagogiky získává jeho absolvent znalosti a
dovednosti v

oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před
komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
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Dalším typem studia ke splnění kvalifikačních požadavků je studium pro asistenty
pedagoga, studium pro ředitele škol a školských zařízení a studium k rozšíření odborné
kvalifikace.
Studium k rozšíření odborné kvalifikace umožňuje vykonávat přímou pedagogickou
činnost na jiném druhu školy, na jiném stupni školy a nebo vyučovat další předměty. Toto
studium probíhá také na vysoké škole.
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů je pro vedoucí pedagogické
pracovníky a pro výchovné poradce - obojí vzdělávání se uskutečňuje na vysoké škole.
Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a
komunikačních technologií, tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů,
prevence sociálně patologických jevů, specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace
zrakově postižených. Toto studium mohou organizovat i jiné vzdělávací instituce, jejichž
vzdělávací programy byly akreditovány ministerstvem školství.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace je takzvaně průběžným vzděláváním.
Tento druh vzdělávání je zaměřen na aktuální otázky jak teoretické tak i praktické, které
souvisejí s procesem vzdělávání a výchovy.
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.
Průběžné

vzdělávání

může

zahrnovat

i jazykové

vzdělávání

pedagogických

pracovníků. Formou průběžného vzdělávání je zejména účast na kurzu a semináři. Délka
trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávám činí nejméně čtyři vyučovací hodiny.
Dokladem o absolvování průběžného vzdělávám je osvědčení.
Příprava školních vzdělávacích programů na základních školách signalizuje, že
průběžné další vzdělávání je nejefektivnější, bude-li probíhat přímo ve škole.
Některé programy dalšího vzdělávání, jak je vidět z předcházejícího textu, zajišťují zásadně
vysoké školy ve svých programech celoživotního vzdělávání, jiné mohou zajišťovat instituce
státní i soukromé mimo vysoké školy. Chtěj í-li vedoucí pedagogičtí pracovníci za účelem
DVPP čerpat finanční prostředky přidělené školám z MŠMT (ZUŠ např. SPVZ), musejí si
vybrat vzdělávací programy, které jsou akreditovány akreditační komisí MŠMT. Na ostatní
vzdělávací akce si musejí školy vyčlenit finanční prostředky z vlastních zdrojů.
Ministerstvo školství zřizuje pouze jedno zařízení dalšího vzdělávám, a tím je Národní
institut dalšího vzdělávání (NIDV). Tento vzdělávací institut má v jednotlivých krajích svá
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krajská pracoviště, která zajišťují další vzdělávání vjednotlivých regionech podle záměrů
MŠMT. Největším těžištěm dalšího vzdělávání ve školství je ovšem samostudium.

2.5

Hodnocení vzdělávání

V této kapitole bych se stručně zmírnila o posuzování úspěšnosti či neúspěšnosti
vzdělávacích akcí a plnění plánu dalšího vzdělávání. Úspěšnost hodnotíme podle toho, jak
proběhnuvší akce splnila svůj cíl, jaký přínos měla pro samotné učitele, pro jejich
pedagogickou práci, pro získávání požadovaných stupňů vybraných kompetencí a pro
naplňování strategického plánu rozvoje školy.
Úloha DVPP v podmínkách nové školské legislativy na školách vzrostla. Management
škol mu musí věnovat větší pozornost, proto by měla být tato situace zohledněna i při
vlastním hodnocení. Při hodnotící analýze DVPP je nutno vycházet z plánu DVPP, který si
školy zapracovávají do svých ročních plánů.
Hodnocením DVPP se pravidelně zabývají ředitelé škol při vypracovávání vlastního
(autoevaluačního) hodnocení školy v části zaměřené na řízení školy, kvalitu personální práce
a kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tak jak to nařizuje vyhláška č.15/
2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy.
Při vlastním hodnocení DVPP je cílem hledat především slabé a silné stránky systému
školy. Je však možné, že školy dojdou při analýze, a to při zahrnutí některých vnějších faktorů
do hodnocení, k formulaci příležitostí i hrozeb v oblasti DVPP na škole. Základem však musí
být analýza naplňování požadavků a možností daných školským zákonem, zákonem o
pedagogických pracovnících (č.563/2004 Sb.) a vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávám
pedagogických pracovníků,

akreditační

komisi

a kariérním

systému pedagogických

pracovníků.
Ředitel školy zpracuje do konce kalendářního roku zprávu o použití prostředků na
DVPP ve vztahu k plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy. Tato zpráva
bude součástí výroční zprávy školy a její finanční část bude obsažena i ve výroční zprávě o
hospodaření školy.
Informace o použití prostředků na DVPP ve výroční zprávě školy obsahuje zejména:
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•

údaje o jednotlivých akcích DVPP s uvedením jejich souladu s plánem školy,
tematickém zaměření, časovém rozsahu, školící instituci a finanční náročnosti,

•

počet zúčastněných pedagogických pracovníků na akcích DVPP, údaje o jejich
aprobaci,

•

účelově vázanou finanční částku použitou na DVPP (v členění podle plánu DVPP),

•

celkovou částku použitou na DVPP (v případě, že byly použity další prostředky,
uvést jejich objem a zdroj)

•

hodnocení DVPP ve škole - zejména s ohledem na hodnocení efektivnosti využití
v práci školy.

Učitelé na ZUŠ představují umělecký typ profesionální osobnosti, který usiluje o
sebevyjádření, o vyjádření svých pocitů a představ, snažící se o tvůrčí práci se svými žáky.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ je tudíž nedílnou součástí vzdělávací
soustavy ČR.
3. Kapitola - Další vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ
3.1 Historie hudebního školství
Základní umělecké školství patří mezi nej starší odborné školství u nás a v současnosti
je jedinečným modelem komplexního uměleckého vzdělávání v Evropské unii. Výzkumy a
zkušenosti především v ekonomicky vyspělých zemích potvrzují, že výuka a výchova umění
v dětech nejlépe rozvíjí většinu vlastností, jež jsou nezbytné pro jejich úspěšnou orientaci
v moderní společnosti. Historicky má umělecké vzdělávání v českých zemích i v celé Evropě
hluboké kořeny a promítá se do celého systému školství, jehož je nedílnou součástí.
Veřejné hudební školství má

u nás dlouholetou tradici, i když prošlo různými

proměnami a pojmenováním. Již za Rakouska - Uherska začala vznikat na našem území
hudební, taneční a další umělecká učiliště. Působila v místech kde byly orchestry a soubory,
vyučování hudbě bylo záležitostí „kantorů", tj. učitelů, kteří provozovali zároveň
muzikantskou praxi. Tato kantorská minulost je velmi významnou kapitolou naší historie,
neboť dala možnost vyrůst celé muzikantské generaci, a tím i hudební tradici 18. a později 19.
století ve vrcholných zjevech naší hudební historie. Čechám se začalo říkat „konzervatoř
Evropy" a základní hudební vzdělanost se stala nedílnou součástí všeobecného vzdělám.
Téměř každý učitel uměl hrát na hudební nástroj a učil zpívat.
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Učitelé hráli na varhany v kostelech, vedli orchestry, pro které si skládali hudbu,
rozepisovali noty a ještě učili hrát na hudební nástroj. Tento typ učitele byl mimořádný, dnes
si nedovedeme představit, že by učitelé byli takto universálně vzdělaní. Hudební výchova
byla vedle přírodovědných oborů základní vzdělaností absolventa školy. Hudební vzdělávání
bylo neoddělitelnou součástí vzdělávání v obecné škole a vyučovala se zde soukromě i hra
na hudební nástroj.
Se vznikem samostatného Československa začínají vznikat městské a spolkové
hudební školy. Tyto školy byly soukromé, výuka byla poměrně drahá a proto se „vyučování
hudbě" stalo záležitostí vyšších vrstev. Přestože ústavní listina z r.1920 zjednala odborný
dozor i nad veškerým soukromým vyučováním (vykonávali jej hudební inspektoři),
organizace studia, obsah studia, finanční zabezpečení a složení učitelského sboru bylo velmi
nejednotné.
V souvislosti s tímto způsobem výuky se nedá hovořit o nějaké koncepci a systému.
Až po roce 1945 došlo k organizačnímu, správnímu a pedagogickému sjednocení městských a
spolkových škol v oblasti umění. Tato školská zařízení dostávají název Základní hudební
školy a získávají charakter školy - osnovy, pravidla.
Roku 1951 vznikají první státní hudební školy. Nový název získávají tato školská
zařízení r. 1961 - Lidová škola umění (LŠU) - a stávají se jediným typem škol, kde se mohou
děti umělecky vzdělávat. Požadovaná vzdělám pro výuku na LŠU jsou:
> absolutorium konzervatoře
> absolvování vysoké školy : absolutorium na akademiích
(AMU, DAMU, AVU,JAMU)
> státní závěrečné zkoušky na Pedagogických fakultách.
V 80-tých letech minulého století byly dokonce otevřeny na vybraných pedagogických
fakultách obory, které připravovaly učitele pro výuku na LŠU. Do r.1989 bylo umělecké
vzdělávání velmi podporováno a ze strany státu finančně dotováno. Tak se stalo dostupné
široké veřejnosti.
Po roce 1989 přicházejí změny nejen politické, společenské ale i ekonomické a
vzdělávání v ZUŠ se stává velkou finanční zátěží pro státní rozpočet. Jelikož výuka probíhá
formou individuální práce s žákem, stává se „velmi drahou". Dokonce se svého času
uvažovalo i o zrušení ZUŠ a nebo o přesunutí kompletní výuky do privátní sféry. Školy se
začaly potýkat s různými problémy, především se snížila finanční dotace na žáka. V této době
také došlo ke zrušení velmi dobře fungujícího, propracovaného a systematicky realizovaného
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systému dalšího vzdělávání. Byly zrušeny veškeré kurzy, semináře a další typy vzdělávání
učitelů ZUŠ.
Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu nadaných i výrazně
talentovaných jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě
na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na
studium na konzervatořích.
Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich
světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého
uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a
provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes srovnání v evropském ani
světovém měřítku.
3.2 Současná situace dalšího vzdělávání v ZUŠ

V zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školském zákoně) je DVPP věnována část devátá, kde se hovoří o
odborných kurzech, o kurzech jednotlivých předmětů a dalších specializačních kurzech.
V jednotlivých bodech tohoto paragrafu jsou na obecné rovině vyjmenovány možnosti, jakým
způsobem lze dosáhnout zvýšení odborné způsobilosti.
Jak jsem již napsala v úvodní kapitole, považuji další vzdělávání učitelů hudebního
oboru za důležité pro profesní růst a dosažení výchovně vzdělávacích cílů v uměleckém
vzdělávacím procesu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nutné považovat za
systémovou záležitost, která by měla napomoci učitelům a pedagogickým pracovníkům
systematicky posilovat své odborné kompetence, a tak být určitou zárukou jejich odborné
kvalifikace po celou dobu profesní kariéry.
Učitelé by měli dostávat tak širokou nabídku, aby si mohli formulovat svůj osobní
plán vzdělávání. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků by mělo naplňovat
spíše místní, regionální požadavky a specifika, zjišťovat zájem učitelů a podle něj sestavovat
nabídku. Množství institucí zabývajících se výlučně dalším vzděláváním bylo v období po
roce 1990 výrazně omezeno, některé zcela zanikly a v ostatních byl pronikavě snížen počet
pracovníků. Nedostatek finančních prostředků v resortu školství se nutně odráží i v oblasti
DVPP. Se vznikem pedagogických center, které nahradily fungující instituce na úrovni
nejmenších celků okresů, jsme očekávali, že nabídky na vzdělávání se budou týkat také
našeho typu škol, ale nestalo se tak. Po třech letech byla pedagogická centra zrušena a
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vzdělávání pro uěitele svěřeno střediskům služeb školám, která jednotlivé kurzy plánovala
podle momentálních potřeb škol a školských zařízení. Ani tato zařízení nesplnila očekávání.
V současnosti je hlavním reprezentantem dalšího vzdělávání učitelů v ČR Národní
institut pro další vzdělávání (NIDV). Jak uvádějí Kohnová, Macháčková ve svém Sborníku
(2007), jedná se o organizaci, jejímž hlavním posláním je komplexní celorepublikové zajištění
úkolů v oblasti DVPP, které vyplývají z usnesení vlády, nové školské legislativy, a které jsou
definovány MŠMT jako priority státní vzdělávací politiky. S tím také úzce souvisí tvorba
Dlouhodobého záměru DVPP ČR, který by měl právě přinést také řešení většiny nastíněných
problémů v oblasti DVPP.
V současné době tvoří priority NIDV např. vzdělávání týkající se kurikulární reformy,
vzdělávání školského managementu nebo vzdělávání v jazycích, jehož potřeba souvisí se
zvyšujícími se nároky na jazykovou vybavenost učitelů. Nově se NIDV, kromě praktické
přípravy a realizace vzdělávacích programů, zaměřuje také na analýzu potřeb v dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků a na vlastní tvorbu koncepce v této oblasti,
(dostupné na http://www.nidv.cz/cs/kdo-isme/informace-o-nas.ep/ [cit. 2008-11-01] )
Při hledání a studování nabídek dalšího vzdělávání pedagogů od různých vzdělávacích
institucí jsem se setkala s velmi malou, až nedostatečnou a krajově omezenou nabídkou
vzdělávacích programů pro pedagogy ZUŠ. Většina kurzů a seminářů je bohužel určena pro
učitele MŠ, ZŠ a SŠ, nikoliv pro učitele uměleckých oborů ZUŠ.
Porovnám-li množství kurzů, školení a seminářů probíhající v průběhu školního roku před
rokem 1990 se součastnou situací, konstatuji, že v nabídce center dalšího vzdělávání jsou
programy pro další profesní růst učitelů ZUŠ

ve velmi malém zastoupení a troufám si

konstatovat, že jsou regiony, kde téměř „neexistují".

3.3 Poptávka po dalším vzdělávání
Poptávka po dalším vzdělávání učitelů ZUŠ je značná, jak vyplývá z následujícího
výzkumného šetření. Většina ředitelů ZUŠ a učitelů si uvědomuje, že pouze kvalitou lze
získat děti do školy. V mnohých oblastech jsou základní umělecké školy a jejich učitelé,
jedinými

nositeli kultury z důvodů velké spádové oblasti. S příchodem nové koncepce

v uměleckém vzdělávání (RVP ZUV) a následně s tvorbou vlastních školních výukových
programů budou mít školy možnost vyučovat i předměty a obory netradiční, na které
pedagogové nemají kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že stoupá zájem dětí o tyto obory, bude
potřeba rozšířit aprobovanost pedagogů ZUŠ i tímto směrem.
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Dílčí výzkum prováděný na škole pomocí jednoduchých dotazníků pro pedagogy
v hudebním oboru ukázal jejich požadavky.
Všichni shodně DVPP ve svém oboru považují za klíčové, sami se dále vzdělávají,
aby si udrželi přehled o současné metodice a technice jak výuky tak ve hře na nástroj.
Negativně vnímají nedostatečné nabídky ze strany státních institucí a dalších školských
zařízení, např. konzervatoře, HAMU, katedry hudební výchovy Pedagogických fakult, které
jen velmi málo nabízejí kurzy a semináře pro pedagogy ZUŠ. Nestarají se tak o pedagogy
svých budoucích žáků a to se v současné době projevuje nejen poklesem zájmu o studium
hlavně na konzervatoři, ale i kvalitou uchazečů o toto studium. Uvědomuji si, že toto
konstatování se netýká všech krajů, neboť jsou školy, které spolupracují se ZUŠ a pro učitele
a žáky ZUŠ pořádají semináře, kurzy a metodické dny.
4. Kapitola - Stanovení cílů, metod výzkumu a hypotéz

4.1 Cíle a metody dotazníkového šetření

Cílem výzkumu je analýza potřeb DVPP v ZUŠ, porovnání potřeb a požadavků
pedagogů

základního uměleckého školství se stávající nabídkou v centrech dalšího

vzdělávání, zhodnocení jejich dostupnosti a využitelnosti pro potřeby a možnosti ZUŠ.
Oslovila jsem učitele ZUŠ M.Podvalové v Praze 9 Čakovicích, učitele ZUŠ v Praze 9
Horních Počernicích a ředitele ZUŠ ve dvou krajích Středočeském a Praha.
Cílem bylo zjistit náhled na současný stav dalšího vzdělávání v základním uměleckém
školství, dostupnost, četnost nabídek a jejich využitelnost pro potřeby ZUŠ. Dále jsem
zjišťovala, které formy v nabídce DVPP nejvíce postrádají jak učitelé, tak ředitelé ZUŠ.
Pro své výzkumné šetření u ředitelů ZUŠ jsem použila metodu dotazníků (viz dotazník
pro ředitele - příloha č. 1). Výsledky šetření jsou zpracovány do grafů a v procentech.
Pro zjištění potřeb učitelů jsem zvolila metodu řízeného rozhovoru (viz příloha č. 2).
Oslovila jsem pedagogy ve věkovém rozsahu 25 až 65 let, s různě dlouhou pedagogickou
praxí a z různých nástrojových oddělení. Výzkumného šetření se zúčastnilo 12 pedagogů ZUŠ
M.Podvalové Praha 9 Čakovice a 12 pedagogů ZUŠ Praha 9 Horní Počernice.
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4.2 Účast na dotazníkovém šetření a stanovení hypotéz

V celé

české

zaregistrovaných

republice

je

podle

statistických

údajů

ministerstva

školství

478 základních uměleckých škol (dostupné na http://rejskol.msmt.cz

[cit.2008-10-15]) a to v Praze - 36 škol, Středočeský kraj - 54 škol, Jihočeský kraj - 34 škol,
Plzeňský kraj - 33 škol, Karlovarský kraj - 20 škol, Ústecký kraj - 31 škol, Liberecký kraj 20 škol, Královéhradecký kraj - 30 škol, Pardubický kraj - 28 škol, kraj Vysočina - 25 škol,
Jihomoravský kraj- 64 škol, Olomoucký kraj - 26 škol, Zlínský kraj - 26 škol a
Moravskoslezský kraj - 51 škol
• Praha
O Středočes
• Jihočes.
• Plzeňský
• Karlovar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ústecký
Liberecký
Králoxéhr.
Pardub
Vysočina
Jihomorav.
Olomouc.
Zlínský
Moravskosl.

Z toho 226 ZUŠ zřizuje kraj (47 %), 209 ZUŠ zřizují obce (44%), 39 ZUŠ je
soukromých (8%), 3 jsou zřizovány církví a 1 státní správou ve školství (ostatní 1%).

44%

47%

• kraj • obec • soukromé • církev • mšmt
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V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 54 ředitelů ZUŠ ve Středočeském kraji a
36 ředitelů ZUŠ v Praze.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 38 respondentů, což je 42,2 %

ze všech

dotázaných.
Praha - 17 respondentů
Středočeský kraj - 21 respondentů

Zřizovatelé Praha
[=•2

obec

D26

kraj
státní správa

• 1

soukromé
církev

Řadal

církev

soukromé

státní

kraj

obec

2

5

1

26

2

Zřizovatelé Středočeský kraj
soukromé

3
133

obec
kraj

|18
I
kraj

Řadal

I

I

18

obec

soukromé

33

3

Zásadním faktorem, který ovlivňuje validitu dále uváděných výsledků je uspokojivá
návratnost dotazníků.
Ze statistického hlediska by zřejmě nebyl výzkumný vzorek dostatečný, převedeno na
počet ZUŠ v ČR tvoří odpovědi pouhých 7,9 %. Podle výsledku se nedá objektivně usuzovat,
jaký je stav ve všech ZUŠ naší republiky. Přesto však výzkum poskytl cenné informace o
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stavu DVPP v ZUŠ, o vzdělávacích potřebách pedagogů ZUŠ a o pohledu části ředitelů na
problematiku DVPP v ZUŠ.

4.3 Vlastní výzkumné šetření
V rámci předkládané závěrečné práce jsem uskutečnila dvě šetření, jejichž cílem byla
analýza vzdělávacích potřeb učitelů ZUŠ:
Pro vedení výzkumu v oblasti managementu jsem si stanovila čtyři hypotézy a ověřila
j e v dotazníkovém šetření.
H 1 - Nabídka DVPP pro ZUŠ je podstatně omezenější a profesně chudší než nabídka pro
ostatní školy.
H 2 - Mezi věkem učitele a ochotou se dále vzdělávat je vzájemná souvislost.
H 3 - Zájem pedagogů o vzdělávání je větší než je rozsah stávající nabídky.
H 4 - Organizační stránka DVPP je pro školu více zatěžující než finanční stránka.
Druhé šetření jsem uskutečnila mezi samotnými pedagogy. V rámci tohoto šetření
jsem použila výzkumnou formu otevřených otázek a také zde došlo k naformulování dvou
pracovních hypotéz.
H1 - Učitelé další vzdělávání považují za důležitou součást své pedagogické práce
a mezi věkem učitele a ochotou se dále vzdělávat je vzájemná souvislost, (ot. č. 1-4)
H 2 - Nabídku DVPP pro další profesní růst je potřeba rozšířit a zlepšit.
Zájem pedagogů o vzdělávám je větší než je rozsah stávající nabídky, (ot. č. 5-7)
4.3.1

Vyhodnocení dotazníku:
V úvodní části dotazníku jsem se zaměřila na ověřování první hypotézy. V otázkách 1

až 3 jsem se soustředila na analýzu nabídky DVPP a její využitelnost pro potřeby ZUŠ.
V otázce č.l jsem se ptala zdaje nabídka DVPP dostatečná či nikoliv:
•

21 (55%) ředitelů odpovědělo kladně

•

17 (45 %) ředitelů odpovědělo záporně.
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nabídka D V P P

1

• dostatečná 21 respondentů • n e d o s t a t e č n á 17 respondentů

Z odpovědí vyplynulo že nabídka dalšího vzdělávání je vcelku dostatečná. Pro lepší
využitelnost v ZUŠ se ředitelé často shodují na potřebě častější, pestřejší a profesně
specializovanější nabídky DVPP, jak odhaluje otázka č.2. V této otázce se respondentů
dotazuji na využitelnost nabídky DVPP v ZUŠ.
K hodnocení jsem použila 5-ti stupňovou škálu ( 1 - 2

- 3- 4 - 5 )

++
•

hodnocení 1 = 3 respondenti

•

hodnocení 2 = 15 respondentů

•

hodnocení 3 = 8 respondentů

•

hodnocení 4 = 1 1 respondentů

•

hodnocení 5 = 1 respondent

0

-

využitelnost D V P P v Z U Š

Na základě uvedených odpovědí lze konstatovat, že využitelnost dalšího vzdělávání
z celkové nabídky DVPP pro ZUŠ j e v průměru dobrá a lze si vybrat odpovídající vzdělávací
program.
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V otázce č. 3 jsem se zajímala o typy organizací nabízejících DVPP v rámci celé
republiky a jednotlivých krajích. Dále mě v této otázce zajímaly nabídky s nejlepší
využitelností pro potřeby vzdělávacího procesu v ZUŠ.

Organizace nabízející vzdělávací programy pro ZUŠ:
•

konzervatoře

•

vysoké školy (pedagogické fakulty, AMU)

•

ZUŠ (interpretační kurzy, semináře, metodické kurzy, pracovní dílny)

•

NIDV a jeho krajská pracoviště

•

Centra dalšího vzdělávání - krajská pracoviště (např. pedagogická centra, vzdělávací a
informační centra, metodická centra apod.)

•

agentury umělecké (např. Artama Praha)
vzdělávací (např.Fakta.v.o.s.; Scholaservis.cz; Descartes.v.o.s.;
Paris; /pro vedoucí pracovníky a nepedagogické pracovníky/)

organizace nabízející DVPP
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• konzervatoře

• NIDV a jejich krajská pracoviště

• agentury

•

• vysoké školy

• Centra dalšího vzdělávání

B Internet- učitelé si hledají sami

29

ZUŠ

Z analýzy

odpovědí

vyplývá,

že

nejčetnější

nabídky

chodí

od

soukromých

vzdělávacích agentur a krajských pracovišť NIDV a Center dalšího vzdělávání. Pro upřesnění
využitelnosti této nabídky jsem položila druhou část otázky.

• agentury • krajská vzdělávací střediska • konzervatoře • ZUŠ • vysoké školy

Z uskutečněného šetření vyplývá, že ač celková nabídka Center dalšího vzdělávání a
krajských pracovišť NIDV pro potřeby ZUŠ je malá, tak je ze současné celkové nabídky
dalšího vzdělávání pro potřeby pedagogů ZUŠ nejvíce využitelná.
Centra dalšího vzdělávání organizují spolu se ZUŠ odborné semináře pro jednotlivé
obory a hudební nástroje, metodické a interpretační kurzy pořádané ve školách a
konzervatořích.
Všichni ředitelé se shodují na tom, že nabídka NIDV a jeho jednotlivých pracovišť je
pestrá, ale bohužel pro potřeby ZUŠ velmi málo profesně využitelná. Nabídky od
jednotlivých soukromých vzdělávacích agentur přicházejí na semináře, které využívá
management škol a nepedagogičtí pracovníci - ekonomové (ekonomie, personalistika,
finance, legislativa apod.).
Nabídky vyhovující aktuálním potřebám škol a úzké specializaci jednotlivých oborů
(hlavně hudebních) se v nabídce vzdělávacích agentur neobjevují. Nejčastěji jsou v ZUŠ
využívané nabídky DVPP ze školských pedagogických center pro obor výtvarný - dílny
kreativního tvoření, aktuální trendy, nové techniky ve Vv, které jsou určené pro učitele Vv na
ZS, a semináře pro řídící pracovníky ve školství. Z nabídek VŠ je využitelné studium pro
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řídící pracovníky ve školství (tzv. školský management) a studium pedagogiky pro splnění
kvalifikačních předpokladů.
Z nabídek metodických interpretačních seminářů a kurzů pořádaných konzervatořemi uvádějí
ředitelé jako nejčernější a nejakceptovatelnější nabídky konzervatoře Brno, a to v oboru
klavírní, houslové a kytarové hry a metodiky nástroje.
Co shodně trápí ředitele škol v menších regionech, je špatná dopravní dosažitelnost a
s tím spojená časová náročnost. Školy nemají dostatečnou kapacitu k organizačnímu zajištění
náhradní výuky (suplování).
Po celkovém vyhodnocení výsledků v těchto třech otázkách jsem došla k závěru, že se
stanovená hypotéza č. 1 - Nabídka DVPP pro ZUŠ je podstatně omezenější, profesně chudší
než nabídka pro ostatní školy - potvrdila. V nadpoloviční většině se respondenti shodli na
konstatování dostatečné nabídky DVPP, ale malé využitelnosti pro profesní potřeby v ZUŠ.
V další části dotazníku jsem se zaměřila na ověřování druhé hypotézy. Zde jsem si
v otázce č. 4 a 5 ověřovala zájem pedagogů o DVPP.
V otázce ě.4 jsem se zaměřila na přístup pedagogů k problematice DVPP, jejich
ochotu, využití nabídek a časovou křivku.
V tabulce jsou uvedeny počty odpovědí na otázku č. 4
určitě
ano

spíše
ano

někde
někdy

spíše
ne

určitě
ne

Učitelé jsou ochotni dále se vzdělávat

15

15

8

0

0

Využívají nabídek zprostředkovaných
vedením školy

15

17

6

0

0

Učitelé si sami hledají další možnosti
vzdělání

4

14

15

5

0

Učitelé se vzdělávají i ve volném čase a o
prázdninách

5

5

16

11

1
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V otázce č.5 jsem se zajímala o zájem pedagogů podle věkové hranice.

zájem o DVPP podle věku

do 30 let

do 40 let

do 50 let

do 60 let

zájem pedagogů o DVPP
50%
40%
30%
20%
10%

0%

_(—1

1—1 —1

li I
O

• otázka č.1

1

/

-J2>
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• otázka č.2
• otázka č.3
• otázka č.4
.v<2i

•

Podle výsledků dotazníkového průzkumu se potvrzuje, že vzájemné propojení výše
věku a zájmu o vzdělávání se ovlivňuje. Častějš í a aktivnější zájem projevují spíše
pedagogové ve věkovém rozpětí 20 až 40 let.
Pedagogové ve věkové hranici do 30 let jsou ochotni se častěji vzdělávat i v období
hlavních prázdnin a víkendových dnech. Pedagogové ve věkové hranici 40 a výše
upřednostňují období vedlejších prázdnin a časy které nenarušují chod výuky na jednotlivých
školách, což je v případě ZUŠ dopolední čas v pracovních dnech.
Výsledky z dotazníkového šetření mi potvrzují platnost hypotézy č.2 - Mezi věkem
učitele a ochotou se dále vzdělávat je vzájemná souvislost.
Pro ověření platnosti či vyvrácení třetí hypotézy jsem v dotazníkovém šetření
stanovila otázku č.6 až 8.
V otázce č.6 jsem zjišťovala zájem pedagogů o typ vzdělávání. Z došlých odpovědí
vyplynul tento poznatek:
•

největší zájem ze strany pedagogů je o průběžné vzdělávání (z 38 respondentů
odpovědělo kladně 36, což je 94%)

•

na druhém místě uvádějí respondenti studium ke splnění dalších kvalifikačních
předpokladů (15 respondentů-39%)

•

třetí typ vzdělávání ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, je uváděn ve
velmi malé míře, 7 respondentů (18 %)

zájem o typ vzdělávání

••—Řadal
*— Řada2

splnění
kvalifikačních
předpokladů

splnění dalších
kvalifikačních
předpokladů
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průběžné
vzdělávání

Toto zjištění potvrzuje i výsledek otázky č.7, kterou jsem si ověřovala kvalifikační
stav pedagogických sborů v jednotlivých ZUŠ.

vzdělávání ke splnění kvalifikačních
předpokladů
c
0)
•o
c

o
Q.
V)
0)
Q>
>o
O
Q.

r>n
20

* 9D

10

^

0
-10
—•—Řadal

•. n

•-

»-0—

0-5%

5-10%

10-15%

15-20%

20-25%

25-30%

20

5

2

3

0

0

Tímto výsledkem se potvrzuje, že plně kvalifikovaných pedagogických sborů
v uměleckém školství téměř není, ale situace se výrazně zlepšuje. Podle výsledků
dotazníkového šetření se ukazuje, že nekvalifikovaných pedagogů ubývá a po r. 2010 bude
stav pedagogických sborů na ZUŠ plně kvalifikovaný, jelikož všichni nekvalifikovaní
podstupují doplňující vzdělávám pro splnění kvalifikačních předpokladů.
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Dále se mi potvrdil převažující zájem ze strany učitelů o průběžné vzdělávám. Jak
uvádí někteří ředitelé ZUŠ: „ Je-li vzdělávání zajímavé a pro naše učitele profesně blízké,
mají zájem všichni učitelé bez rozdílu věku."
Bohužel současná nabídka DVPP je velmi profesně omezená a nedostačující jak
vyplývá z grafu otázky č. 8.

V otázce č.8 jsem se v části a/ ptala: Pro které obory dostáváte nejvíce nabídek

Obor

Hudební

Taneční

Výtvarný

Literárně - dramatický

Počet

34

7

18

3

89%

18%

47%

8%

odpovědí
V procentech

nejčastěji nabízené obory
Litreárně-dramatický obor
Výrvarný obor
Taneční obor
Hudební obor
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Z výsledků se potvrzuje, že ze současné oborové nabídky vzdělávání dominuje
hudební obor a hned dalším, poměrně často se vyskytujícím oborem nabízeným v rámci
DVPP je obor výtvarný. Obor výtvarný je v nabídce DVPP propojován s nabídkou pro Vv
základních škol.

35

Dalším oborem, pro který se v nabídce dalšího vzdělávání najde občas program, je
obor taneční, a to převážně opět ve spojitosti s výukou na ZS a ve volnočasových zařízeních
(DDM, taneční kurzy, Hip-Hop, Irské tance apod.)

Ve druhé části otázky jsem se zajímala o nejčastější nástrojovou nabídku v hudebním oboru.

NABÍDKA DVPP PRO JEDNOTLIVÁ ODDELENI
HUDEBNÍ TEORIE
BICÍ NÁSTR
PĚVECKÉ ODD.
STRUNNÉ NÁSTR.
KLÁVESOVÉ NÁSTR.
DECHOVÉ NÁSTR.
0

10

15

25

20

30

35

V nástrojové nabídce převažuje oddělení klávesových nástrojů a z přiložené tabulky
vyplývá, že dominujícím nástrojem je klavír.

KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ :

Nástroje

Počet odpovědí

klavír

13

elektrické klávesové nástroje 2
(EKN)
akordeon

5
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Klávesové nástroje
Akordeon
EKN
Klavír

• Řadal

13
Klavír

EKN

Akordeon

13

2

5

Jako druhým nejčastěji se objevujícím oddělením v nabídce dalšího vzdělávání je
oddělení dechových nástrojů a zde vede nabídka výukových programů a metodik pro hru na
zobcovou flétnu

DECHOVE ODDELENI

Nástroje

Počet odpovědí

zobcová
flétna
příčná
flétna
klarinet

10
5

saxofon

3

hoboj

1

pozoun

0

trubka

2

lesní roh

0

tuba

0

3
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Dechové nástroje

^

j

ř

</

\

Shodné množství nabízených programů přichází pro oddělení strunných nástrojů, kde
jsou nejvíce nabízeny vzdělávací programy pro výuku hry na housle a klasickou kytaru, a
oddělení pěvecké, kde dominuje nabídka vzdělávání pro výuku sborového zpěvu.

ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ :
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Nástroje

Počet odpovědí

housle

8

viola

1

violoncello

0

kontrabas

0

kytara

7

Strunné nástroje
Kontrabas

0

Violoncello

0
. feiíi i: t

Kytara
•

Viola

11

Housle

• Řadal

8
Housle

Viola

Kytara

Violoncello

Kontrabas

8

1

7

0

0

ODDĚLENÍ PĚVECKÉ:

Počet odpovědí
klasický zpěv

3

populární zpěv

2

jazzový zpěv

2

komorní zpěv

0

sborový zpěv

6
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Zpěv
Sborový zpěv
Komorní zpěv
Jazzový zpěv
Populární zpěv
Klasický zpěv

• Řadal

Klasický

Populární

Jazzový

Komorní

Sborový

3

2

2

0

6

Zcela nedostatečná a velmi kritizovaná je nabídka dalšího vzdělávání pro učitele
hudební teorie.
Tento předmět je jedním ze skupinově vyučovaných předmětů na ZUŠ a je po
hudebním nástroji druhým hlavním povinným předmětem. Proto by se měl podle mého
názoru pravidelně objevovat v nabídce dalšího vzdělávání pro ZUŠ. Mé vlastní zkušenosti
s dalším vzdělávání v tomto předmětu v posledních letech jsou bohužel nulové i přes vlastní
snahu najít vzdělávání byť i podobné.
Také výuka hry na bicí nástroje je zcela opomíjenou složkou dalšího vzdělávání.

HUDEBNÍ TEORIE + BICÍ NÁSTROJE

B bicí nástroje • hudební nauka • přípravná hudební výchova
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V grafickém zpracování celkové oborové nabídky je zcela patrné jak střídmá a
nevyvážená je celková nabídka DVPP pro hudební obor ZUŠ.
Z dotazníkového šetření zcela jednoznačně vyplynula nespokojenost s profesní
nabídkou vzdělávání pro základní umělecké školy, pouze čtyři ředitelé z 38 odpovídajících
označily stávající nabídku za kompletní a dostačující, tzn. vyváženou pro všechny nástroje a
oddělení.

V ostatních případech, což byla většina, jsem se setkávala s poznámkami typu

...„nabídka nedostatečná", a ve dvou případech dokonce i s komentářem typu ....„nabídka
zcela nedostatečná".
Na základě vyhodnocených výsledků jsem došla k potvrzení hypotézy č.3:

Zájem

pedagogů o vzdělávání je větší než je rozsah stávající nabídky.
Pro specifikaci

problémů ředitelů ZUŠ, spojených se zajištěním DVPP pro své

pedagogy, jsem v dotazníkovém šetření stanovila otázky č.9, 10 a 11. Zde jsem se dotazovala
na problémy

spojené se zajišťováním DVPP, finanční náročností DVPP a na formu

vzdělávání kterou pro své pedagogy a školy postrádají.
V otázce ě.9 jsem se dotazovala ředitelů na problémy, s kterými se nejčastěji potýkají
ve vztahu k DVPP.

problémy managementu
neaplikovatelnost
finanční náročnost
nezajímavost
časová náročnost
nezájem o DVPP
zájem o DVPP

Z jmenovaných problémů označili ředitelé za nejvíce problémovou oblast časové
náročnosti, jak vyplývá z předcházejícího grafu. Tato oblast je spojována s problematikou
náhrady výuky - suplováním, což není na ZUŠ jednoduché ve spojitosti s odpolední dobou
výuky a specializací v oboru. Dále také na středních a malých ZUŠ jsou některé nástroje
zastoupeny pouze jedním vyučujícím.
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Další velmi problematickou skutečností je neaplikovatelnost dalšího vzdělávání pro
potřeby ZUŠ. Toto souvisí s velmi malou profesní nabídkou DVPP.
Třetí složkou se kterou se potýká management škol je finanční náročnost jednotlivých
programů.
Jelikož další vzdělávání nabízejí převážně soukromé subjekty, zaměřující se na
vzdělávání ziskového sektoru, jsou finanční nároky těchto agentur na naše školské poměry
značně vysoké. Ředitelé ZUŠ nedostávají ve finančním rozpočtu školy samostatnou finanční
částku určenou na další vzdělávání; musí si na DVPP vyčlenit dostatek finančních prostředků
z vlastních rozpočtů škol, a to je pro ně směrodatné.
Na tuto položku jsem se zaměřila v otázce č.10. Zjišťovala jsem finanční možnosti
ředitelů ZUŠ pro další vzdělávání, zda si můžou z rozpočtů škol vyčlenit dostatečné množství
finančních prostředků a zda jsou schopni s těmito financemi vykrýt potřeby učitelů. Výsledky
dotazování ukazuje následující tabulka:

Jsou finanční prostředky pro DVPP určené ředitelem školy dostačující ?
určitě ano

Počet
odpovídajících
V procentech

spíše ano

někdy

spíše ne

určitě ne

21

13

1

6

0

55%

34%

2%

15%

0%

JE DOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA
DVPP?
55%
34%
15%

T 3 \

2%

určitě ANO

spíše ANO

někdy

spíše NE

-m— Řada2

55%

34%

2%

15%

—•— Řadal

21

13

1

6
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určitě NE

0

Převážná většina ředitelů, 89% z dotázaných, se shodla na dostatečném množství
finančních prostředků vyčleňovaných z rozpočtů škol na další vzdělávání.

V poslední otázce dotazníku určeného ředitelům škol jsem se zajímala, kterou formu
dalšího vzdělávání postrádají a která jim nejvíce chybí v aktuální nabídce DVPP.

ODPOVĚDI RESPONDENTŮ:
Formy vzdělávání:

Počet

V
procentech

doplňující vysokoškolské vzdělávání

18

47%

interpretační kurzy

4

10%

semináře

6

16%

rekvalifikační kurzy pro neatraktivní nástroje

6

16%

metodiky

21

55%

aplikace nových technologií ve výuce (PC, elektronika 20

53%

...apod.)

chybějící formy vzdělávání
30
20

21

18

10
47%
0

6

4

dplňující

20

6
|6%

55%

53%

interpretač semináře rekvalifika

metodiky

aplikace

.—.10%

16%

I

• Řadal

18

4

6

6

21

20

• Řada2

47%

10%

16%

16%

55%

53%
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Ze zpracovaných dat vyplývá absence vzdělávací formy v oblasti metodické a
nedostatečná podpora dalšího vzdělávání v oblasti aplikací moderních technologií ve výuce
na ZUŠ. Ani umělecké školy nezůstávají pozadu ve využívání PC techniky pro potřeby
výuky. Počítače jsou v uměleckém školství využívány hlavně pro potřeby aranžování a pro
výuku skladby.
Dalším oddělením, které si dokáži představit vybavené moderními technickými
pomůckami, jsou třídy hudební teorie. Vybavení učebny interaktivní technikou a jejím plným
využitím by zcela jistě dokázalo tento předmět velmi zpopularizovat v očích našich žáků.
K tomu je neodmyslitelně třeba plně připraveného a „vyučeného" učitele.
Z výsledků dotazníkového šetření v otázkách č.9, 10 a 11 se potvrzuje platnost
hypotézy č.4: Organizační stránka DVPP je pro školu více zatěžující než finanční stránka.

4.3.2

Otevřené otázky :

Pro ověření platnosti stanovené hypotézy č. 1 jsem použila otevřené otázky č. 1 - 4.
V otázce č. 1 jsem se dotazovala: Seznamujete se pravidelně s aktuální nabídkou DVPP a
je tato nabídka pro vás zajímavá?
•

pro své výzkumné šetření jsem si vybrala:
12 pedagogů (3 muži a 9 žen) ze ZUŠ M.Podvalové Praha 9 Čakovice
12 pedagogů (5 mužů a 7 žen) ze ZUŠ Praha 9 Horní Počernice

•

věkové rozmezí všech dotázaných 25 až 65 let

•

různě dlouhá pedagogická praxe (nej kratší 5 let a nej delší nad 30 let)

ZUŠ M.Podvalové Praha 9 Čakovice

věk oslovených pedagogů

• Řadal
• Řada2

El Rada2

do 30

do 40

do 50

16%

33%

25%

• Řadal
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ZUŠ Praha 9 Horní Počernice

věk oslovených pedagogů

• Řadal
• Řada2

• Rada2

do 30

do 40

do 50

do 65

33%

25%

33%

9%

• Radal

Na první část položené otázky mi odpověděla většina pedagogů kladně, že se
s aktuální nabídkou DVPP seznamují pravidelně, ale její využitelnost je velmi nízká a
profesně málo zajímavá. Všichni se shodli na názoru: „nabídka dalšího vzdělávání je velmi
malá, málo zajímavá, nabízená pouze pro určité nástrojové obsazení."

V otázce ě. 2 a 3 jsem se ptala: Využíváte nabídek na DVPP zprostředkovaných
vedením školy? Hledáte si sami další možnosti vzdělávání?

Z následujících

odpovědí

zprostředkovaných nabídek na DVPP

vyplynulo,

že

všichni

pedagogové

využívají

vedením školy, ale zároveň si víc jak dvě třetiny

učitelů (9 z 12 = 75 %) hledá vlastní možnosti dalšího vzdělávání samo.
Vzhledem k tomu, že vzdělávání v ZUŠ je specializované, není možné pro některé
nástroje odborné vzdělávání najít.
Ve snaze sami si vyhledávat vzdělávání jsou aktivnější učitelé ve věkovém rozpětí 25
až 40 let. Vyšší věkové ročníky se více spoléhají na zprostředkované nabídky jednak vedením
školy, ale využívají i nabídky, které zprostředkují jejich mladší kolegové.
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Otázka č.4 směřovala na časovou křivku a ochotu vzdělávání v jiné časy než bylo
.zažité" v minulosti.
Jste ochotni se vzdělávat ?:
ZUŠ M.Podvalové Praha 9 Čakovice

pracovní
dny

celý den víkendové dny vedlejší prázdniny hlavní prázdniny

Počet

dopoledne
12

8

Procenta

100%

66%

Počet

odpoledne
0

0

9

75%

kdy se vzdělávat
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1

16%

ZUŠ Praha 9 Horní Počernice

pracovní
dny

celý den

Počet

dopoledne
12

7

Procenta

100%

58%

Počet

odpoledne
0

víkendové dny vedlejší prázdniny
0

hlavní prázdniny

8

1

66%

16%

kdy se vzdělávat

0

I K-J> l lo
všední
celý

• Řadal

12

7

• Řada2

100%

58%

V hodnocení
v pracovních dnech

časového

rozmezí

o

(
víkend mdlejší
0

pedagogové

A25%
CO ,
i At=»
hlavní

8

3

66%

25%

upřednostňují

výuku

(100%)

- v odpoledních hodinách; dále jsou ochotni v mírně nadpoloviční

většině (58% - 66%) akceptovat výuku celodenní - tento čas je už ale pro většinu pedagogů
ZUS

problematický z důvodů náhrady výuky; dalším, většinou akceptovatelným časem, je

období vedlejších prázdnin.
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Dopolední čas běžných pracovních dnů a období vedlejších prázdnin je schopna
akceptovat převážná většina pedagogů.
S velmi malou ochotou dále se vzdělávat v jiných časech než dopoledních (pracovní
dny) jsem se setkala u starších kolegů (55 a více let), ale všichni se jednomyslně shodli, že
v případě velmi zajímavé vzdělávací nabídky je vcelku jedno, kdy to bude, tam jsou ochotni
akceptovat kromě hlavních prázdnin jakýkoliv čas.
Hypotéza č.l - „Učitelé další vzdělávání považují za důležitou součást své
pedagogické práce a mezi věkem učitele a ochotou se dále vzdělávat je vzájemná souvislost"
se na základě výsledků otázek č. 1- 4 = p o t v r z u j e
Pro ověřování platnosti stanovené hypotézy č.2 jsem položila otázky č. 5-7.
V otázce ě.5 jsem se zaměřila na typy vzdělávání, jejich využitelnost a zajímavost pro učitele
hudebního oboru ZUŠ.
Zajímalo mě, kterým typům vzdělávání dávají pedagogové přednost a zdali se mi
potvrdí předpoklad tvůrčích osobností.

Jaké typy vzdělávání upřednostňujete ?

ZUŠ M.Podvalové Praha9 Čakovice

pracovní dílny
semináře
interpretační kurzy
letní škola
celkový
v
celkový
v
celkový
celkový
v
procentech počet
procentech počet
počet
procentech počet
12
100%
z
pasivně
7
celkového
počtu

4
33%
pasivně
z
celkového
2
počtu

věk
od 4 0
z
celkového aktivně
5
počtu

věk
od 3 0
z
celkového aktivně
2
počtu

věk

věk

do 40

do 4o

8

66%

12

přednášky jiné
celkový
celkový poče
počet
4

v
v
procentech procentech
100%

počet
věk

48

aktivně
8
do 50

33%

spíše
starší od
40 let

3

v procentec
25%

vš, doplňujíc

typy vzdělávání

12

100% 33%

33%

100%

66% 1

25%

£ T
interpret

letní

• Řadal

12

4

• Řada2

100%

33%

pracovní seminář přednáš

jiné

8

12

4

3

66%

100%

33%

25%

si

ZUŠ Praha 9 Horní Počernice

pracovní dílny
interpretační kurzy
letní škola
semináře
celkový
v
celkový v
celkový
celkový
v
procentech počet
procentech počet
počet
procentech počet
12
100%
z
pasivně
7
celkového
počtu

42%
5
pasivně
z
1
celkového
počtu

věk
od 4 0
z
celkového aktivně
4
počtu

od 3 0
věk
z
celkového aktivně
4
počtu

věk

věk

do 40

8

66%

12

100%

počet

aktivně
8

věk

do 50

12

12

• Řadal

12

• Řada2 100%

100%

42%

42% 33%

letní pracov semin předn

jiné

5

8

12

5

4

42%

66%

100%

42%

33%
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42%

spíše
starší od
40 let

typy vzdělávání

interpr

5

v
v
procentech procentech

do 4o

130%

přednášky jiné
celkový
celkový poč<
počet
3

v procentec
33%

vš,doplňujíc

Výsledky zpracování této otázky potvrdily můj předpoklad o preferenci takových
vzdělávacích aktivit, kde na prvním místě je možnost aktivního zapojení. Zcela dle mých
předpokladů se potvrdilo vyšší aktivní zapojení mladších kolegů zejména v tvůrčí formě
vzdělávání.
Interpretačních kurzů by se zúčastnilo všech 12 dotázaných z obou škol, aktivně 4 a 5 (věk
do 40 let); 7 a 8 pasivně (nad 40 let), letní školy by se zúčastnilo jen 4 a 5 respondentů,
aktivně 1 a 2 (věk do 30 let) a pasivně 2 a 4 (věk nad 30 let).
Pracovní dílny jsou poměrně novým fenoménem v typové nabídce vzdělávání pro učitele
ZUŠ a ze strany pedagogů je o ně značný zájem. V našem případě se k tomuto typu
vzdělávání vyjádřilo kladně 8 učitelů a všichni aktivně (věk do 50 let).
Semináře již tradičně zůstávají oblíbeným typem všech generací. Poměrně malý zájem
projevují učitelé o formu přednášky, tento typ zůstává v oblibě u starších pedagogů (věk 55 a
výš) a o jiný typ vzdělávání (doplňující, VŠ) mají zájem ti nejmladší.
Otázka č.6 se ptá učitelů ZUŠ na to, jaké formy vzdělávání postrádají a s kterýma by se
v budoucnu rádi setkali ve vzdělávací nabídce.

Jaké formy vzdělávání postrádáte ?
ZUŠ M.Podvalové Praha 9 Čakovice
•

doplňující VŠ vzdělávání

3 respondenti (25 %)

•

aplikace nových technologií ve výuce

5 respondentů (41%)

(PC, elektronika, interaktivní technologie)
•

rekvalifikační pro neatraktivní obory

0 respondentů

•

průběžné - odborné kurzy, semináře (interpretační - metodické)
letní školy, pracovní dílny apod.
8 respondentů (66 %)

ZUŠ Praha 9 Horní Počernice
•

doplňující VŠ vzdělávání

4 respondentů (33 %)

•

aplikace nových technologií ve výuce

5 respondentů (41%)

(PC, elektronika, interaktivní technologie)
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•

rekvalifikační pro neatraktivní obory

0 respondentů

•

průběžné - odborné kurzy, semináře (interpretační - metodické)
letní školy, pracovní dílny apod.
8 respondentů (66 %)

Je zřejmé a ze zpracovaných odpovědí to také vyplývá, že se současnou nabídkou forem
dalšího vzdělávání nejsou učitelé na ZUŠ spokojeni.
Všichni učitelé označovali šíři nabídky za nedostatečnou, úzce nástrojově omezenou
(nabídky DVPP za poslední dva roky pouze pro housle, kytaru, zobcovou flétnu, sborový
zpěv) a postrádají velmi citelně absenci vzdělávání v oblasti zvládání ovládání nových
technologiích a seznámení se s jejich aktuálními verzemi.

Otázkou ě. 7 jsem uzavřela šetření metodou otevřených otázek. Ptala jsem se učitelů, zda
vzdělávací nabídka naplňuje jejich očekávání.

Naplňuje vzdělávací nabídka vaše očekávání ?

ZUŠ M Podvalové Praha 9 Čakovice

určitě ANO
počet
v procentech

spíše ANO

někdy,někde
4
33%

spíše NE
6
50%

splňuje nabídka očekávání
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určitě NE
2
17%

ZUŠ Praha 9 Horní Počernice

určité ANO
počet
v procentech

spíše ANO

někdy,někde
4

spíše NE
7

33%

58%

určitě NE
1
9%

splňuje nabídka očekávání

určitě NE
spíše NE
někdy, někde
spíše ANO
určitě ANO

Touto otázkou jsem si pouze potvrdila výsledek, který se ukazoval již v průběhu celého
výzkumného šetření - vzdělávací nabídka DVPP pro ZUŠ je zcela nedostatečná. Tímto se
také potvrdila platnost druhé hypotézy - Nabídku DVPP pro další profesní růst je potřeba
rozšířit a zlepšit. Zájem pedagogů o vzdělávání je větší, než je rozsah stávající nabídky.
Závěr

Tématem této práce je Další vzdělávání pedagogických pracovníků - možnost
kvalifikačního a odborného růstu v ZUŠ. Práce byla zaměřena na analýzu potřeb dalšího
vzdělávání a na dostupnost vhodných vzdělávacích programů pro ZUŠ a případnému využití
těchto nabídek managementem škol k motivaci svých pedagogů, ke zvyšování kvality práce a
kariérnímu růstu.
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Zaměřila jsem se na vyhodnocování nabídky DVPP pro hudební obor, protože
považuji současnou nabídku pro jednotlivé nástroje ze strany vzdělávacích zařízení za
nedostatečnou a úzce nástrojově zaměřenou. Toto mi potvrdili i oslovení ředitelé ZUŠ a
pedagogičtí pracovníci. Z vyhodnocených odpovědí jednoznačně vyplývá nedostatek profesně
zaměřených vzdělávacích aktivit pro oblast základního uměleckého školství. Centra dalšího
vzdělávání mají v současné době nabídek DVPP dostatek, ale bohužel jsou neaplikovatelné
pro potřeby ZUŠ. Z doposud nabízených vzdělávacích programů lze vybrat vzdělávání pro
výtvarný obor, který má mnoho společných prvků s vyučovaným předmětem Vv v ZŠ, pro
ZŠ je nabídka dalšího vzdělávání daleko širší, rozmanitější - učitelé obou typů těchto
základních škol se proto mohou vzdělávat společně.
Pro taneční obor je situace již složitější, ze vzdělávací nabídky v současné době
převažuje nabídka v oblasti moderních skupinových tanců (např. Hip-Hop, irské tance,
country tance apod.) a to je převážně nabízeno pro oblast vzdělávám řazenou do
volnočasových aktivit (např. DDM, kluby, agentury zabezpečující školám odpolední kroužky
apod). Nejméně atraktivním pro vzdělávací centra se jeví literárně-dramatický obor. V celém
dotazníkovém šetření se vyskytoval pouze jeden vzdělávací subjekt nabízející další
vzdělávání v tomto oboru.
Dotazníkové šetření ukázalo, že se jednotlivé vzdělávací aktivity mění dle krajů.
V některých z nich probíhá DVPP ve větší míře, jinde alespoň částečně. Problémy s účastí na
vzdělávacích akcích řeší ředitelé škol v okrajových částech krajů (špatnou dopravní
obslužnost). Ve větších městech se DVPP v nabídce objevuje převážně díky vzdělávacím
aktivitám jednotlivých ZUŠ, uměleckých agentur a konzervatoří. Bohužel musím ale
konstatovat, že nabízené vzdělávání je velmi omezeno na určité nástrojové typy. Nejčastěji
nabízeným nástrojem je klavír, hned za ním se v nabídce objevuje zobcová flétna, dále pak
skoro shodně housle a klasická kytara. Ostatní nástrojové nabídky jsou zanedbatelné.
Musím konstatovat, že na základě provedené analýzy jsem došla k tomuto závěru:
•

nabídka dalšího vzdělávání je pro učitele hudebních oborů nedostatečná

•

nabídka dalšího vzdělávání je jednostranně nástrojově zaměřená

•

nabídka DVPP pro ZUŠ je podstatně omezenější, profesně chudší než nabídka pro
ostatní základní školy

•

zájem pedagogů o vzdělávání je větší než je rozsah stávající nabídky

•

organizační stránka DVPP je pro školu více zatěžující než stránka finanční
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Po vyhodnocení obou forem výzkumného šetření lze konstatovat, že celková nabídka
dalšího vzdělávání pro hudební obor v ZUŠ je ze stávající nabídky vzdělávacích programů
všech uměleckých oborů (hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický) jednoznačně
nejvyšší.
Přesto, že vzdělávací programy pro hudební obor ZUŠ jsou nejčetnější v celkové
vzdělávací nabídce, ukazuje právě skončené dotazníkové šetření značné nedostatky a rezervy
v DVPP pro ZUŠ.
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Příloha č.l Dotazník pro ředitele ZUŠ
Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, obracím se na Vás s prosbou o laskavé
zodpovězení otázek uvedených v dotazníku, které se týkají problematiky DVPP na ZUŠ.
Dotazník bude využit pouze pro účely výzkumného šetření, jehož výsledky se stanou
součástí mé bakalářské práce. Prosím o jeho zaslání na e-mailovou adresu
vladka.jaki@,seznam.cz. Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu
Vladimíra Jakimeczková, ZUŠ M.Podvalové,Cukrovarská 1, Praha 9 Čakovice

Své odpovědi, prosím, označte barevně, tučně nebo podtrhněte.

DOTAZNÍK K PROBLEMATICE DVPP NA ZUŠ
1. NABÍDKA DVPP

dostatečná
nedostatečná

2. JEJÍ VYUŽITELNOST PRO POTŘEBY ZUŠ
Škála využitelnosti:

1 - 2 - 3- 4- 5
++
0

3. A) KDO NABÍZÍ DVPP PRO VAŠI ZUŠ ?
Prosím uveďte:

B) KTERÉ NABÍDKY JSOU PRO VÁS NEJLÉPE VYUŽITELNÉ ?
Prosím uveďte:
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4. ZÁJEM PEDAGOGŮ O DVPP ?
Své odpovědi označte křížkem.
určitě
ano

spíše
ano

někde
někdy

spíše
ne

Učitelé jsou ochotni dále se vzdělávat
Využívají nabídek zprostředkovaných
vedením školy
Učitelé si sami hledají další možnosti
vzdělání
Učitelé se vzdělávají i ve volném čase
a o prázdninách

5. KTERÁ VĚKOVÁ KATEGORIE JEVÍ VĚTŠÍ ZÁJEM ?
-

do 30
do 40
do 50
do 60

let
let
let
let

6. O JAKÝ TYP VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ PEDAGOGOVÉ ZÁJEM?
1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
3. průběžné vzdělávání

7. KOLIK % VZDĚLÁVAJÍCÍCH SE PEDAGOGŮ SE ÚČASTNÍ :
•
•

průběžného vzdělávání
studia ke splnění kvalifikačních předpokladů

8. A/ PRO KTERÉ OBORY DOSTÁVÁTE NEJVÍCE NABÍDEK?
• Hudební
• Taneční
• Výtvarný
• Literárně dramatický
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určitě
ne

B/ PRO KTERÁ ODDĚLENÍ HUDEBNÍHO OBORU
( popř. HUDEBNÍ NÁSTROJE ? )
1. ODD. DECHOVÉ ( zobcová, příčná flétna; klarinet; hoboj; fagot; saxofon;
trubka; pozoun; lesní roh; tuba)
2. ODD. KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ (klavír; akordeon; elektronické
klávesové nástroje)
3. ODD.STRUNNÝCH NÁSTROJŮ (housle; viola; violoncello; kontrabas;
kytara)
4. ODD. PĚVECKÉ ( sólový zpěv - klasický, populární jazzový; komorní zpěv;
sborový zpěv )
5. ODD. BICÍCH NÁSTROJŮ
6. ODD.HUDEBNÍ TEORIE ( PHV; HN )

9. S KTERÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKÁ MANAGEMENT ŠKOLY?
•
•
•
•
•

Zájem - nezájem o DVPP
Časová náročnost - problémy spojené s náhradou výuky- suplování
Nezajímavost nabídky
Finanční náročnost - vysoké ceny
Neaplikovatelnost pro potřeby ZUŠ

10. JSOU FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRO DVPP URČENÉ ŘEDITELEM ŠKOLY
DOSTAČUJÍCÍ ?
určitě
ano

spíše
ano

někdy

spíše
ne

určitě ne

11. KTEROU FORMU DOPLŇUJÍCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POSTRÁDÁTE ?
( který typ a pro kterou oblast)
• Doplňující VŠ vzdělávání
• Interpretační kurzy
• Semináře
• Rekvalifikační kurzy - pro v současnosti ne zcela atraktivní nástroje
• Metodiky
•

Aplikace nových technologií ve výuce ( PC,ELEKTRONIKA )

Jiné - uveďte :

60

Příloha č.2 Otevřené otázky pro pedagogy ZUŠ
Pro pedagogy jsem použila výzkumnou formu otevřených otázek.

1. Seznamujete se pravidelně s aktuální nabídkou DVPP a je tato nabídka pro vás
zajímavá?
2. Využíváte nabídek na DVPP zprostředkovaných vedením školy ?
3. Hledáte si sami další možnosti vzdělávání ?
4. Jste ochotni se vzdělávat:
pracovní
dny

celý den

víkendové
dny

vedlejší
prázdniny

hlavní prázdniny

dopoledne
odpoledne

5. Jaké typy vzdělávání upřednostňujete ?
interpretační kurzy

letní škola

pracovní dílny

pasivně
aktivně

pasivné
aktivně

pasivně
aktivně

semináře přednášky jiné

6. Jaké formy vzdělávání postrádáte ?
•

doplňující VŠ vzdělávání

•

aplikace nových technologií ve výuce
(PC, elektronika,interaktivní technologie)

•

rekvalifikační pro neatraktivní obory

•

průběžné - odborné kurzy, semináře (interpretační - metodické)
letní školy, pracovní dílny ....apod.

7. Naplňuje vzdělávací nabídka vaše očekávání ?

určité ANO

spíše ANO

někdy, někde

spíše NE
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určitě NE

