
Cis. 

2 ? -Il- 2008 

Mí m. r 
UNIVERZITA KARLOVA 

Pedagogická fakulta 

CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU 

Rozvíjení osobnostních a profesních kompetencí 

pedagogických pracovníků 

Závěrečná bakalářská práce 

Autor: 

Obor: 

Forma studia: 

Roman Zavřel 

Školský management 

kombinované 

Vedoucí práce: Dr. Jiří Knoll 

Datum odevzdání práce: 21. listopadu 2008 



Poděkování: 

Děkuji Dr. Jiřímu Knollovi za pomoc, podporu a konzultaci při 

zpracování této práce. 

2 



Prohlašuji, že jsem předkládanou závěrečnou bakalářskou práci 

vypracoval sám za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. 

Roman Zavřel 

3 



RESUMÉ: 

Bakalářská práce se zaměřuje na způsoby rozvíjení 

kompetencí pedagogických pracovníků, klade důraz na 

potřebu dalšího vzdělávání a zabývá se úlohou a vlivem 

řídících pracovníků v procesu rozvíjení profesních 

dovedností a dispozic učitele. 
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SUMMARY: 

The following essay is focusing on ways of developing 

competences of pedagogical workers, puts the accent on 

need of further education and deals with role and 

influence of top executives in process of cultivation of 

teacher's professional skills and predispositions. 
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Úvod 

Potřeba rozvíjení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků 

je v současné době velmi diskutovaným jevem. „Český učitel" - v současnosti slovní 

spojení, které eufemisticky popisuje člověka, jenž studoval mnoho let, aby mohl 

předávat své zkušenosti a praktické dovednosti skupině žáků či studentů neprojevujících 

ani sebemenší zájem o danou problematiku, a který se při večerním opravování 

písemných prací utěšuje myšlenkou, že někdy v budoucnu snad bude jeho práce 

odpovídajícím způsobem finančně ohodnocena. Není tedy divu, že někteří vystudovaní 

učitelé tuto práci opouští a hledají na pracovním trhu výhodnější uplatnění. 

Ti, kteří ve školství zůstávají, pak samozřejmě nejsou nadšeni nápadem řídícího 

pracovníka, který v rámci dalšího vzdělávání navrhne pro učitele „nepovinně povinné" 

kurzy či přednášky, kam zmínění pedagogičtí pracovníci nepravidelně docházejí, aby 

získali „papír za úkoly, které vypracovával některý člen jejich rodiny." A tak místo 

toho, aby škola fungovala jako celek, zde vzniká jakýsi ring, ve kterém spolu bojují 

ředitel (jakožto „donucovací prostředek") a učitelé (ti, co se musí přizpůsobit). Tento 

nerovný souboj probíhá za jásotu žáků či studentů, kteří přicházejí o výuku, neboť se 

jejich učitelé právě účastní programu dalšího vzdělávání a vlivem silně zmateného 

přednášejícího jsou jen utvrzováni v pocitu obrovské ztráty drahocenného času. Proces 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků však může fungovat i jinak. 

Ředitel, jenž podporuje možnosti dalšího vzdělávání a snahu podřízených umí 

náležitě ocenit. Učitelé, kteří jsou motivováni k tomu, aby navštěvovali různé kurzy, 

semináře, přednášky atd., protože vědí, že získané poznatky a dovednosti uplatní v praxi 

a zefektivní tím složitý proces výchovy a vzdělávání. Spokojení žáci či studenti, které 

bavila hodina, protože s učitelem dnes hráli zajímavou a přitom poučnou hru. 

Cílem mé práce je odpovědět na následující otázky: „Lze se tomuto ideálu 

v dnešních podmínkách školy alespoň přiblížit? A pokud ano, jakým způsobem toho 

dosáhnout? 
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Součástí práce je i průzkumné šetření, při němž byl 60 učitelům a 10 řídícím 

pracovníkům na 3 velkých gymnáziích (= každé 600 studentů) v Pardubickém 

a Královehradeckém kraji předložen dotazník (dotazníky byly po předchozí domluvě 

předány na sekretariátech škol, jejich pracovníci je pak rozdali jednotlivým učitelům) 

týkající se jejich názorů na možnosti dalšího vzdělávání a potřebu rozvíjení kompetencí 

pedagogických pracovníků.. Řídící pracovníci navíc odpovídali na otázky týkající se 

motivace a ohodnocení snahy svých podřízených. Cílem průzkumného šetření nebylo 

široké zobecnění získaných údajů, ale zjištění individuálních názorů na danou 

problematiku. Jednalo se tedy o kvalitativní výzkumné šetření, proto nebyl dotazník 

předložen reprezentativní skupině respondentů, ale pouze náhodně vybraným 

pedagogickým pracovníkům. 

Průzkum měl potvrdit či vyvrátit následující předpoklady: 

1. Řídící pracovníci dostatečně nemotivují své podřízené ktomu, aby se zapojili do 

programu dalšího vzdělávání. 

2. Pedagogičtí pracovníci si uvědomují důležitost dalšího vzdělávání, ale v podmínkách 

současné školy na něj nemají čas. 

3. Většina pedagogických pracovníků se účastní programu dalšího vzdělávání pouze za 

předpokladu, že se jedná o „celoškolní akci", tzn. řídící pracovník domluví pro všechny 

učitele školy přednášku, projekci atd. 

Domnívám se, že v současné době jsou na pedagogické pracovníky kladeny vyšší 

nároky, než tomu bylo dříve. Neustále se rozvíjí nové technologie, přibývají informace, 

ve kterých se musí orientovat, žáci a studenti jsou sebevědomější, a tudíž náročnější. 

Chtějí usměvavého učitele, autoritu, která jim zodpoví všechny otázky, a přitom bude 

i kamarádem a vzorem... Chtějí školu, na kterou by mohli být hrdí a pro niž by s radostí 

udělali i nějakou tu práci navíc... A takovéto prostředí zajistí pouze fungující 

management a kompetentní zaměstnanci. 
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1. OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ KOMPETENCE PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

Kompetencí učitele se rozumí „soubor profesních dovedností a dispozic, kterými 

má být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání." /1/ 

Kompetence se obvykle rozdělují na osobnostní a profesní. Mezi osobnostní 

kompetence patří například schopnost řešit problémy, týmově spolupracovat, být 

zodpovědný, tvořivý, umět pomoci atd. 

Profesní kompetence se vztahují k obsahové složce výkonu profese - znamená to, 

že učitel by měl dokonale znát předmět, který vyučuje, měl by být komunikativní, umět 

naslouchat, správně diagnostikovat situaci, problémy žáka či studenta, mít dobré řídící 

schopnosti atd. 

Pedagogickou způsobilost získává učitel buď v přípravném vzdělávání učitelů, 

nebo v doplňujícím pedagogickém studiu pro absolventy neučitelských oborů. Měl by 

ovládat vědomosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktik, které jsou 

nezbytné pro výkon pedagogické činnosti. 

Kompetence pedagogických pracovníků leze rozvíjet např. v programech dalšího 

vzdělávání, o nichž pojednává i tato práce. 

Role učitele je velice důležitá, neboť jeho úkolem není pouze žákům či studentům 

předávat informace, dovednosti a návyky, ale i působit na jejich přesvědčení a cítění, 

pomáhat jim utvářet postoje a názory atd. Domnívám se, že o učitelském povolání platí 

více než kdekoli jinde stará zásada, že „dobrý odborník musí být nejprve dobrým 

člověkem." 

Funkce řídícího pracovníka zahrnuje ještě další kompetence, které jsou nezbytné 

pro vykonávání jeho každodenních povinností. Na fungujícím školském managementu 

závisí i bezproblémový chod celé školy. 

Školský management označuje subjekty, které řídí provoz školy, a to především 
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v oblasti plánování vzdělávacího programu a procesu, v oblasti materiálního 

a finančního fungování školy, vztahů s rodiči atd. Patří sem např. ředitel školy, zástupce 

ředitele, ekonom školy aj. 

w 

Ředitel školy musí zvládnout spoustu úkolů, je jakýmsi „představeným" celé školy 

a nese zodpovědnost za plnění učebních plánů, učebních osnov, za odbornou, 

výchovnou a vzdělávací práci, za efektivní využívání finančních prostředků, jmenování 

svých zástupců atd. 

Ředitel velkou měrou ovlivňuje celkové klima školy. Pokud je osobou přátelskou, 

spravedlivou a podřízení cítí jeho podporu a ochotu komunikovat o jejich problémech, 

vytváří se ve škole uvolněné prostředí, které samozřejmě pocítí i žáci či studenti. 

Štefan Medzihorský kdysi řekl: „Kdo chce vést či jinak ovlivňovat lidi, neměl by mít 

zjevné problémy sám se sebou" /2/ 

Řídící pracovníky by tedy měl ovládat pravidla asertivního jednání (tento přístup je 

jedním z možných, samozřejmě má i své nevýhody) - tzn. měl by si umět prosadit svůj 

názor, aniž by poškodil sebe či druhého člověka. Měl by se vyhýbat manipulativnímu 

jednání, neboť tím by jen ztrácel důvěru svých podřízených a přestal by být 

respektovanou osobností. 

Asertivní člověk je zodpovědný za své chování, je schopen nést následky za špatná 

rozhodnutí, umí naslouchat i přistupovat na kompromisy, působí vyrovnaně a jde mu 

o spolupráci, ne o vlastní vítězství za každou cenu. 

Pro všechny pedagogické pracovníky je přínosné, pokud si takovéto chování osvojí 

a uvědomí si, že při jednání s druhými lidmi mají následující práva (i tato práva je 

nutné využívat v kontextu situace - např. podle toho, jaký je člověk, se kterým právě 

mluvíme, brát ohled, abychom mu přílišným prosazováním asertivního chování 

neublížili atd.): 

„1. Právo posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za jejich důsledky 

zodpovědný pouze sám sobě. 

2. Právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující vlastní chování. 

3. Právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí. 

4. Právo změnit svůj názor. 
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5. Právo dělat chyby a být za ně zodpovědný. 

6. Právo říci: „Já nevím". 

7. Právo být nezávislý na dobré vůli ostatních. 

8. Právo dělat i nelogická rozhodnutí. 

9. Právo říci: „Já ti nerozumím". 

10. Právo říci: „Je mi to jedno". /3/ 

Podle většiny psychologů práce 80% povinností manažera představuje komunikace. 

Úspěšný řídící pracovník ovládá zásady správné verbální komunikace a informuje 

se i o působení komunikace neverbální. Uvědomuje si důležitost komunikace 

a nepodceňuje její význam ve styku s druhými lidmi. 

Obecně platí, že lidé, kteří říkají, co si myslí, a dělají to, co říkají, jsou úspěšnější než 

lidé, kteří něco jiného říkají a něco jiného dělají. Takovéto chování totiž svědčí o jejich 

nevyzrálé osobnosti a tendenci manipulovat s druhými ve svůj vlastní prospěch. 

Úspěšný manažer se vyjadřuje např. takto: „S vaším názorem nesouhlasím. Podle 

mě je lepší toto řešení..." či „Respektuji váš názor, ale..." nebo „Omlouvám se, byla to 

moje chyba, váš názor byl správný." Z toho vyplývá, že řídící pracovník, který chce být 

svými podřízenými respektován, musí zároveň respektovat jejich názory a důležité je, 

aby uměl přiznat svoji chybu. Jedině tak se může stát opravdu úspěšným. 

Hlavním úkolem řídícího pracovníka je vytvářet co možná nejlepší pracovní 

prostředí a pracovní vztahy v podřízeném kolektivu. Ve škole jde o to, aby byly 

splněny všechny výchovně-vzdělávací cíle a mezi učiteli panovala přátelská atmosféra. 

Není nic horšího, než když se před žáky či studenty učitelé pohádají o volnou učebnu 

kvůli rozvrhové chybě, a jelikož nikdo ze řídících pracovníků není k sehnání, čekání na 

„rozsudek" si zpříjemní porovnáváním svých posledních odměn, které podle nich 

samozřejmě nebyly rozděleny spravedlivě, a spor vyřeší až rozzlobený zástupce 

ředitele, jenž se snažil po škole hledat dva kolegy, kteří se zpozdili ve školní jídelně. 

Volné učebny se nakonec najdou, opoždění kolegové dorazí s desetiminutovým 

zpožděním a ředitel bude v očích učitelů pořád nespravedlivý, ale situace se zdánlivě 

vyřeší. Zdánlivě proto, že celý výstup sledovala skupina žáků či studentů, kteří kroutili 
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hlavami nad tím, proč po nich jejich vyučující vyžadují jistý řád a pravidelné plnění 

povinností, když „ani na té škole si neumí udělat pořádek" , a proč je neustále nabádají 

k tomu, aby se chovali slušně, když oni sami pak „za zády pomlouvají pana ředitele." 

Ne vždycky se ve škole sice podaří udržet pořádek a ne vždycky školský systém 

funguje tak, jak by měl. Ale pokud by se výše uvedená situace opakovala, signalizovalo 

by to jediné: selhal zde management školy. 

V opačné situaci by se totiž nestávalo, aby učitelé řešili svou nespokojenost 

s finančním ohodnocením na chodbě s kolegou, protože by svůj názor sdělili přímo 

diskuzi otevřenému řídícímu pracovníkovi. 

Rozvrhové chyby by byly výjimkou a pedagogičtí pracovníci by si netroufli chodit 

na své hodiny pozdě, neboť by jednak věděli, že jejich pozdní příchod bude „potrestán", 

a jednak by nechtěli zklamat vedení. Na škole by zavládla příjemná atmosféra 

a případné problémy by se řešily vzájemnou domluvou, takže by žáci a studenti nebyli 

svědky nepřípustných „výstupů." 

Řídící pracovník by si samozřejmě měl být vědom toho, že absolutní kázně 

dosáhnout nelze. Daleko rozumnější je, když stanoví hranici, za kterou už nelze jít. 

Nevyžaduje absolutní poslušnost, hledá kompromisy. Každý ví, co má dělat, jak to má 

dělat, za co nese odpovědnost a za co je placen. Toto platí zejména v případě, že 

pedagogičtí pracovníci v rámci výchovně-vzdělávacího procesu dohlížejí na různé 

zájmové činnosti, např. vydávají se žáky či studenty školní časopis, organizují 

poznávací výlety, provozují kroužek keramiky atd. Je důležité, aby učitel věděl: „Ano, 

dělám tuto práci navíc, ale budu za ni spravedlivě ohodnocen." Naopak řídící pracovník 

by měl občas fungování takovýchto zájmových kroužků zkontrolovat, zhodnotit jejich 

přínos atd. 

Management školy by při práci s podřízenými neměl zapomínat na důležitost 

konstruktivní kritiky. Pedagogický pracovník, který nebude rozebírat své úspěchy 

a problémy s vedením, získá pocit, že jeho práce nikoho nezajímá, takže je vlastně 

nezáleží na tom, jak ji bude dělat. 

Naopak pedagogický pracovník, jenž bude neustálen kontrolován, si dříve nebo později 

začne klást otázku, proč se vedení zaměřuje pouze na něj, a když nebude fungovat 

správná komunikace, neoprávněně si začne myslet, že svou práci vykonává 

neuspokojivě. 
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Důležité je tedy najít přiměřenou míru kontroly a také vědět, jak správně chválit 

a upozorňovat na chyby. Toto je jeden z možných přístupů k problému: 

Chvála by měla být upřímná, přiměřená a pravdivá, řídící pracovník by měl umět 

i pomoci podřízenému pochvalu správně přijmout, posilovat jeho sebedůvěru 

a schopnost být na sebe hrdý. Vytýká-li naopak někomu chyby v jeho práci, rozhodně 

by měl začít chválou, neboť jinak by jeho podřízený snadno mohl získat pocit, že Jeho 

práce je k ničemu." Přesné definování pracovníkových chyb a diskuze o jejich 

napravení by měla být samozřejmostí. Podřízený si nesmí utvořit mylný názor, že 

vedení je zaujaté a že mu vlastně nikdo přesně nedokázal vysvětlit, co má na své práci 

zlepšit. 

Úspěšný manažer tedy musí zvládat řadu věcí. Jeho jednání je však závislé na 

konkrétní situaci, tudíž není možné sepsat úplný seznam manažerských kompetencí. 

Mnozí odborníci se o to přesto pokoušejí. Např. podle PhDr. Slavomíra Hubálka 

a kolektivu jeho spolupracovníků jsou úspěšnému řídícímu pracovníku vlastní 

následující schopnosti:. 

„1. Schopnost říci jednotlivci, podřízenému NE. 

2. Schopnost zvládání stresu, schopnost čelit tlaku okolí. 

3. Schopnost podávat a zejména přijímat kritiku. 

4. Schopnost vyjádřit souhlas, naslouchat, pochválit podřízeného, kolegu. 

5. Schopnost obhájit a prosadit své požadavky, vytvořit filozofii systému. 

6. Schopnost přiznat chybu, schopnost přiznat nekompetentnost. 

7. Schopnost překonat stres, ostýchavost, nesmělost, nechuť řešit problém. 

8. Schopnost vytrval, překonat chaos při změně. 
9. Schopnost obklopit se schopnými, výkonnými lidmi, dobře je zaplatit, zaměstnat je 

tím, co umí. 

10. Práci vykonávat s minimální spotřebou fyzických, psychických sil, energie, peněz." 

/4/ 
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1.1. MOTIVACE 

Dobrý řídící pracovník by měl umět své podřízené k práci motivovat. Podle mého 

názoru je tato schopnost jednou z nejdůležitějších, neboť motivace stojí na počátku 

všech úspěšných projektů a kvalitně zpracovaných úkolů. Samozřejmě i pracovník, 

který není ke splnění požadavků vedení ničím motivován, pravděpodobně svou práci 

vykoná, ale výsledek bude rozhodně méně kvalitní než výsledek jeho kolegy, který tuto 

práci udělal i z jiného důvodu než jen proto, že musí. 

O důležitosti motivace se na vlastní kůži přesvědčil každý z nás. Dobře víme, že 

pokud věc neděláme jen proto, že nám to velí povinnost, nejenže jsou naše výsledky 

kvalitnější, ale navíc je práce i rychleji zvládnuta. Význam motivace vyčteme např. 

i z výroku Josefa Eichendorffa, který řekl: „Tam, kde stojí zapálený člověk, je vrchol 

světa." /5/ 

Obecně se dá říci, že „motivace" je nenásilné vytvoření pozitivního přístupu 

k něčemu, tzn. že člověk je při plnění úkolu ovlivněn vnitřními pohnutkami ( = motivy). 

Pokud se pak řídící pracovník při zadávání úkolu „tref!" do motivů, které člověk má, 

může práce za příznivých podmínek pokračovat i bez podnětů vnějších. Práci člověk 

vykonává, protože ho prostě baví nebo ji považuje za důležitou a významnou. K tomu je 

ale potřeba člověka dobře znát, proto by řídící pracovník neměl odmítat jakékoli 

diskuze s podřízenými, jejich žádosti o pomoc a např. mimoškolní akce, neboť čím lépe 

je pozná, tím lépe bude moci rozdělovat práci s ohledem na jejich zájmy a schopnosti. 

Odborníci v této oblasti však pracují ještě s jedním pojmem - „stimulace". To znamená, 

že zadaná úloha je plněna pod vlivem vnějších podmětů (= stimulů). Stimulace má 

oproti motivaci obrovskou výhodu - je poměrně jednoduchá. Dokud totiž řídící 

pracovník vyplácí odměny nebo jinak kompenzuje „nepohodlí" spojené s výkonem 

práce svých zaměstnanců (např. přislíbením účasti na nějakém projektu, jmenováním do 

nějaké funkce atd.), může očekávat, že práce bude plněna. Pokud ale vnější stimuly 

přes tanou působi t (např . ř ídící p racovník odebere odměnu) , práce se zastaví , v lepš ím 

případě se pouze stane méně kvalitní.V praxi se však s pojmy „stimulace" a 

„manipulace" pracuje velmi volně a motivace je zpravidla dělena na vnější a vnitřní. 

Toto dělení budeme akceptovat i v této práci. 
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Je nutné mít na paměti, že pokud chce mít „řídící pracovník" na pracovišti 

spokojené a vysoce motivované zaměstnance, musí být také sám motivován. 

Ředitel, který nerespektuje práva učitelů, nedokáže se za ně postavit, není ochoten 

s nimi řešit problémy, je vzdálen od reality vyučovacího procesu, neboť celý den řeší 

složitou administrativu, a pak odmítá jakékoli mimoškolní setkání pracovníků, protože 

„by se z hlediska své funkce podobných setkání neměl účastnit", rozhodně nebude 

vhodným řídícím pracovníkem. Podle mého názoru poznáme spokojené učitele 

a fungující management školy už téměř při prvních pár minutách strávených v onom 

školském zařízení. Již podle výzdoby chodeb uvidíme, že se tu dělá „něco navíc", na 

chodbách potkáváme celkem spokojeně vypadající učitele, v kanceláří vědí, kde se 

v danou chvíli řídící pracovníci nacházejí atd. 

V knize „Tajemství motivace" uvádí Jiří Plamínek několik pravidel, která by 

měl ovládat každý řídící pracovník: 

1. Přizpůsobovat úkoly lidem, ne lidi úkolům. 

Ne vždy se samozřejmě podaří vybrat úkoly lidem na míru. Řídící pracovník by ale měl 

mít přehled např. o různých kurzech, který jeho podřízený absolvoval, o jeho zájmech, 

schopnostech apod., protože pak s ním může o případném zadání úkolu diskutovat. Ve 

škole pak odpadnou debaty typu: „Byl mi zadán úkol, i když o problému nic nevím 

a kolega už na podobném projektu pracoval před několika lety." Podřízený tento úkol 

např. ze strachu o místo neodmítne, poprosí kolegu, aby práci udělal za něj, dá mu 

i svou odměnu. Nejenže bude řídící pracovník podezříván z toho, že se nezajímá o své 

zaměstnance, a tím pádem neumí efektivně rozdělit úkoly (např. dá zpracovat prezentaci 

na počítači staršímu učiteli, který stěží zvládá zápis do elektronické třídní knihy, 

zatímco jeho mladší, teprve začínající kolegyně dostane práci, k níž jsou potřebné 

mnohaleté zkušenosti atd.), ale stresováni budou i samotní zaměstnanci. Nelze 

samozřejmě tvrdit, že se budou úkoly zadávat pouze „schopnějším a dravějším", ale 

určitě je nutné umět rozeznat, na který úkol zaměstnanec stačí (třeba i s drobnými 

problémy a žádostmi o pomoc) a který je vyloženě nad jeho síly. 
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2. Lidé musejí být spokojeni alespoň s něčím. 

Když člověk najde v práci něco, co ho baví, splní úkol lépe a snadněji se smíří i se 

zbytkem povinností. Učitele, který rád lyžuje, může management školy poslat se žáky 

na lyžařský kurz, zatímco jeho kolega „tělocvikář", který bere lyžování jen jako „nutné 

zlo" , může v tomtéž termínu se žáky či studenty připravit biologickou soutěž, která mu 

už několik let kvůli nenáviděným lyžařským výcvikům unikala. Jak velká je pak 

pravděpodobnost, že se první zmíněný učitel vypraví ve svém volném čase na lyžařský 

kurz a kurzy první pomoci, protože tím je jeho účast na tolik chtěném lyžařském 

výcviku podmíněna? A jak asi dopadne soutěž, kterou s nadšením připravoval jeho 

kolega, učitel biologie a tělocviku? A s kým si žáci/ či studenti týden volna na horách 

lépe užijí? S rozzlobeným učitelem tělocviku, nebo sjeho nadmíru spokojeným 

kolegou? 

Samozřejmě je nutné dodržovat všechna pravidla a pokyny, které se k takovýmto akcím 

vztahují, ale podle mého názoru je nejlepší, pokud jsou na plnění podobných úkolů 

vybíráni lidé, kteří budou mít z dané práce radost. 

3. Každý člověk je citlivý na jiné podněty. 

V tomto případě je důležité nepodlehnout dojmu, že to co motivuje mě, popřípadě větší 

skupinu lidí, bude motivovat všechny. Pokud bude řídící pracovník zastávat tento názor, 

logicky se na pracovišti objeví problémy. Pokud např. ve škole pracuje deset učitelů 

češtiny a management školy jim zadá nějaký úkol, který většinu z nich nadchne, 

rozhodně by neměl podcenit nesouhlasné názory a věcí se dále nezabývat. Řídící 

pracovníci se tak vystavují nebezpečí, že vyučující začne být přesvědčen o svých 

„špatných a nikoho nezajímajících názorech" a propříště raději „půjde s davem", i když 

má plnou hlavu vylepšujících nápadů a zajímavých postřehů. 

Řídící pracovník si musí uvědomit, že nesouhlasné stanovisko není projevem 

nepřátelství či toho, že chce zaměstnanec dělat problémy, ale jen toho, že má jiný názor 

a reaguje na jiné podněty. 

4. Obava z nepříjemného může motivovat stejně jako touha po příjemném. 

V praxi to znamená, že když např. přestane fungovat motivace tím, že podřízený za 

svou práci navíc něco dostává (např. finanční odměnu, určité výhody apod.), může řídící 
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pracovník motivovat tím, že zaměstnanci něco „vezme". Samozřejmě že větší motivací 

je odměna než trest, ale jsou lidé, kteří si svoji nekvalitní práci neuvědomí až do té 

doby, dokud je ze jejich lhostejnost a laxní přístup někdo „nepotrestá". Domnívám se 

ale, že zkušený řídící pracovník musí umět dobře rozeznávat, co takovým „trestem" pro 

zaměstnance vůbec je. Pokud např. učitel každoročně pořádá pro své žáky/studenty 

nějakou exkurzi a vedení mu tuto „funkci" odebere, protože už delší dobu neplní řádně 

své povinnosti, záleží na tom, jaký vztah učitel k „funkci" měl. Jestliže ji vykonával 

pouze ze zvyku a z jakési dlouholeté povinnosti, asi pro něj převedení práce na jiného 

kolegu bude spíše odměnou. Zatímco vyučující, který takovéto akce organizoval pro 

žáky/studenty rád a s potěšením se jich i účastnil, bude pravděpodobně usilovat o to, 

aby svou „funkci" získal zpět. A pokud se řídící pracovník zachová spravedlivě 

a čestně, jistě svému podřízenému (poté co uvidí jeho snahu, korunovanou navíc 

svědomitým plněním úkolů) jeho oblíbenou práci „vrátí." 

5. Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit. 

To, že zaměstnanci neplní svoje úkoly, nemusí být způsobeno pouze tím, že v práci 

nenacházejí nic přínosného, nebo že se jim do ní nechce. Třeba pouze nedostali 

dostatečné informace, nevědí, co je cílem projektu, jaký má vůbec smysl apod. V tomto 

případě by se měl školský management podle mého názoru zachovat následovně: svolat 

např. krátkou poradu po vyučování, kde by zaměstnancům objasnil všechny potřebné 

věci. Důležité je vědět, co mám dělat, jak to mám dělat, jak za to budu ohodnocen 

a proč to mám dělat. V současnosti jsou pro školství typické ne vždy vydařené reformy, 

které většina pedagogů považuje za naprostou ztrátu času. Samozřejmě změny, které 

jsou po nich vyžadovány, provedou, ale bude to jenom čisté splnění jakýchsi požadavků 

a tabulek bez většího přínosu pro školu. Řídící pracovník by měl pomoci svým 

zaměstnancům najít výhody těchto změn, i když má třeba na věc stejný názor jako oni. 

„Souhlasím s vámi, ale tato reforma nám přinese i jisté výhody, jako třeba..." - i takto 

může řídící pracovník na dynamiku školství reagovat. 

Pokud ale management školy zareaguje zmateně, na vysvětlení úkolu si „zarezervuje" 

velkou přestávku a rozloučí se s podřízenými stylem: „Víme, že je to pěkná hloupost 

a hodiny práce navíc, ale prostě to musíme udělat..." , rozhodně to nepřinese užitek ani 

jedné straně. 
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6. Při motivaci by měl řídící pracovník myslet na zaměstnance, ne na sebe. 

Důležité je, aby se nepříliš povedená motivace nestala vypočítavou manipulací ze strany 

vedení. Při manipulaci totiž myslíme pouze na své potřeby a obcházíme zájmy toho, 

koho jsme ještě před chvilkou chtěli k činnosti motivovat. Jiří Plamínek o tom říká: 

„Kdo tvrdí, že mezi motivací a manipulací není vlastně žádný rozdíl, měl by přemýšlet, 

zda manipulace není to jediné, co ve vztahu k ostatním zvládá." /6/ Někteří odborníci 

radí, že v takovémto případě je lepší dát přednost „lidskosti" před „odbornou přesností". 

Řídící pracovník by tedy měl mluvit tak, aby lidem usnadnil práci a učinil ji přijatelnější 

a příjemnější, ne tak, aby si dokázal, že s lidmi umí jednat a že všichni jeho příkazy 

poslouchají. 

7. Aktuální motivy, které člověka ovlivňují, jsou souhrou vlivu osobnosti, prostředí 

a situace. 

To, jak přijmeme daný úkol, tedy záleží na naší povaze (schopnost řešit zátěžové 

situace, temperament, vzorce chování, které jsme si osvojili atd.), prostředí, ve kterém 

se pohybujeme, a na situaci, v níž se právě nacházíme (příjemné či nepříjemné jednání, 

naše nálada v dané chvíli apod.). 

Aby mohl řídící pracovník své podřízené dobře motivovat, měl by si jistě všímat 

i toho, zda jsou podřízení spokojeni s podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějšími 

příčinami nespokojenosti s prací je nedostatečné odměňování, špatné mezilidské vztahy 

na pracovišti, nedostatečné ocenění výkonu zaměstnance (ve smyslu špatné reputace), 

nedemokratický styl řízení, špatné pracovní podmínky (např. nevyhovující vybavení, 

nízká bezpečnost práce apod.). 

Z psychologického hlediska je prostředí, ve kterém člověk pracuje, vysoce důležité, 

neboť spokojenost zaměstnanci vysvětlují svým osobním úspěchem, kdežto 

nespokojenost se spíše než na osobní selhání „svádí" právě na vnější okolnosti, např. 

špatné řízení, špatné pracovní podmínky atd. 

Zkušený řídící pracovník už ví, že pokud u svých zaměstnanců pozoruje pokles 

výkonnosti, častější absence, pozdní příchody na hodinu, časté stížnosti nebo hromadné 

výpovědi, není na pracovišti něco v pořádku. Podle nejrůznějších studií jsou 

spokojenými zaměstnanci ti, kteří se na pracovišti cítí jistě a sebevědomě, vědí, že jsou 
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oceňováni a chváleni za svoje výkony a že mají vysokou míru samostatnosti v jednání 

(tzn. vedení věří, že úkol uspokojivě splní) a jejichž sociální potřeby jsou uspokojovány 

právě prostřednictvím práce. 

Domnívám se, že pokud bude spokojený řídící pracovník (a to sám se sebou 

i s chodem pracoviště), jeho nálada ovlivní i podřízené. Pokud bude navíc vyrovnanou 

a akceptovanou osobností, má velkou šanci, že se pro své zaměstnance stane vzorem 

a oni pak budou nevědomě či zcela automaticky napodobovat např. jeho přístup 

k problémům, jednání s ostatními lidmi, postoje, jaké zaujímá k práci, výkonu, jeho 

zacházení s nejrůznějšími pocity apod. 

Každý řídící pracovník by si tedy měl uvědomit, že jeho chování má „učící účinek" /7/ a 

že silnou měrou ovlivňuje jeho podřízené. 

Nejlepším řešením je nastolit na půdě školy demokratický styl vedení. Management 

školy dává velký prostor pro spolurozhodování, povzbuzuje pracovníky k samostatné 

činnosti, nevyužívá svou moc při řešení konfliktů, ale naopak se snaží podpořit 

atmosféru vzájemné rovnosti apod. Jen takováto škola pak může kvalitně plnit své 

výchovně-vzdělávací cíle a pozitivně působit i na žáky/studenty, kteří tuto atmosféru 

samozřejmě vnímají. 

Nej silnějším motivačním faktorem, kterým může řídící pracovník pozitivně 

ovlivňovat práci svých podřízených, je bezesporu motivace finanční. Pro všechny 

zaměstnané je plat to, co zajišťuje živobytí, proto je také motivací k práci. Zvýšení platu 

(resp. odměn, příplatků atd.) je potvrzením pracovních úspěchů a může být také 

kompenzací za to, že podřízený tráví většinu svého času v práci, a tím pádem je 

ochuzován o svůj osobní život. Pokud je však plat zaměstnance dostatečně vysoký, aby 

pokryl všechny jeho výdaje a zajistil mu spokojený život, má zvýšení platu na pracovní 

úsilí pouze malý vliv. Na vyšší příjem si totiž zaměstnanec brzy zvykne a začne ho brát 

jako samozřejmost. Zkušený řídící pracovník by tedy měl nejen dobře ohodnotit práci 

svých podřízených, ale zároveň si dobře rozmyslet, komu a proč plat zvýší. 

Podle mého názoru je přínosnější zbavit se starého pravidla: „Zkusíme mu přidat a pak 

se uvidí, třeba svou práci začne konečně vykonávat svědomitě." Peníze jsou sice 

motivačním faktorem, ale řídící pracovník by měl mít na paměti, že zvýšení platu si 
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podřízený musí zasloužit. Kritéria pro zvyšování platů by měla být známa všem a také 

všemi akcep tována . Zaměs tnanc i s podobnými úkoly a s rovna te lným př ínosem by měli 

dostávat zhruba stejný plat. 

Odborníci se shodují, že k většímu snažení motivuje zaměstnance jakýsi osobní pocit 

spokojenosti, který je podmíněn dobrou atmosférou na pracovišti a reálnými vyhlídkami 

na osobní růst. 

Úspěšný řídící pracovník by tedy neměl spoléhat výhradně na materiální stimuly. 

Domnívám se, že by např. mohl na pracovišti provést průzkum za účelem zjistit, co 

zaměstnance motivuje k vyšším výkonům, co jim naopak v zaměstnání vadí a jejich 

motivaci k práci vůbec nezvyšuje. 

Samozřejmě je nejlepší, aby bylo toto šetření provedeno anonymně. Zaměstnanci 

musí mít jistotu, že jejich odpovědi bude brát někdo vážně a že zjištěná fakta přispějí 

k tomu, aby se na pracovišti (ať už z jakéhokoli důvodu) cítili lépe. Řídící pracovník si 

je samozřejmě vědom toho, že se nedá vyhovět všem a že na pracovišti stále budou 

i nespokojení zaměstnanci, ale i pokus o zlepšení podmínek by měli jeho podřízení 

náležitě ocenit. Dotazníky ale v takovém případě rozhodně nesmí skončit na dně 

zásuvky kdesi v ředitelně, a to nejen kvůli ztrátě důvěry v řídící pracovníky, ale i kvůli 

podobným akcím v budoucnu. Vedení, které provede výzkum a pak se výsledky např. 

z časových důvodů nezajímá, nemůže v budoucnu počítat s podporou od svých 

zaměstnanců, neboť „proč by zdlouhavě odpovídali na otázky, když to stejně nikdo 

nebude číst." 

Pokud ale řídící pracovník výzkum provede a dotazníky vyhodnotí, může podle mého 

názoru pokračovat např. otevřenou diskuzí. Od zaměstnanců může vzejít řada dalších 

nápadů, jak nevyhovující podmínky zlepšit. 

Řídící pracovníci i jejich podřízení by si měli uvědomit, že jsou prakticky „na stejné 

lodi". Všichni chtějí pohodové a dobře fungující pracoviště. A právě „motivace, jejímž 

zdrojem je uznání, spoluúčast a seberealizace, vytváří základ pro stanovení společných 

cílů." /8/ 
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2. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ A JEHO VÝSLEDKY 

Jak již bylo výše uvedeno, výzkum byl prováděn formou dotazníku na 3 velkých 

gymnáziích v Pardubickém a Královehradeckém kraji. 

Celkem 70 pedagogickým pracovníkům byly předloženy otázky týkající se oblasti 

dalšího vzdělávání, z toho 10 řídících pracovníků odpovídalo navíc na otázky týkající se 

motivace svých podřízených. 

Tabulka č. 1: Rozložení výzkumného šetření 

Gymnázium Pedagogický 
pracovník 

Z toho 
řídící pedagogický 

pracovník 

A 23 3 
B 19 4 
C 28 3 

Graf č. 1: Rozložení výzkumného šetření 

Rozložení výzkumného šetření 
35 

• Pedagogický • Vedoucí pedagogický 
praoovník pracovník 
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Návratnost dotazníků byla 100%, na otázky týkající se vedení a motivace odpověděli 

všichni řídící pracovníci. 

Dotazníky nebyly předloženy reprezentativní skupině respondentů, v následující části se 

tedy budu zabývat individuálními názory jednotlivých pedagogických pracovníků 

a jejich zobecněním. 

V otázce potřeby dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci shodují - všichni 

ho považují za důležité, neboť si uvědomují, že současná doba a s ní spojené vyšší 

nároky na učitele se bez procesu dalšího vzdělávání neobejdou. Přiznávají, že jisté 

metody výuky již nejsou funkční a neodpovídají potřebám současné školy. Proto je 

nutné seznamovat se s moderními výukovými postupy, získávat nové poznatky a naučit 

seje aplikovat ve školní praxi. Zde jsou vybrané názory pedagogů: 

„Pokud chci obstát v naší škole, musím se vzdělávat. Studenti jsou nároční a na 

opakování 20 let starých postupů je „nedostanu". 

„Moderní doba si žádá moderní postupy. Musím se přizpůsobit." 

„Studenti jsou jiní, než bývali. To, co dříve zabíralo, je dnes neúčinné. Ne vždy se mi 

moderní metody líbí, ale už je taková doba." 

„Ráda využívám nabídek dalšího vzdělávání. Naučím se něco nového, pak to použiji ve 

výuce a studenti se nenudí." 

Podobně odpovědělo 83% dotazovaných, kteří se již zúčastnili nějakého programu 

dalšího vzdělávání a všichni respondenti si touto aktivitou upevňovali či obohacovali 

poznatky ze svého oboru, tzn. že další vzdělávání se týkalo předmětů, které vyučují. 

Názory zbylých 17% respondentů se vcelku shodovaly: 

„Žádného programu jsem se neúčastnil, nabídka mi nepřišla až tak zajímavá." 

„Nic mě nezaujalo natolik, abych do toho šel." 

„Podle popisu programu dalšího vzdělávání jsem měl pocit, že bych se mnoho nového 

nenaučil." 
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Tabulka č. 2: Potřeby dalšího vzdělávání (%) 

Pedagogii ití pracovníci 
Účastnili se programu dalšího 

vzdělávání 
Neúčastnili se programu dalšího 

vzdělávání 
83 17 
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Respondenti odpovídali i na otázku, zde se raději účastní kurzů, na které docházejí 

sami, popř. s nějakými kolegy, nebo zda jim vyhovuje, když řídící pracovníci domluví 

nějakou přednášku či kurz pro všechny pedagogické pracovníky školy. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že téměř 86% dotazovaných dává přednost 

„celoškolní akci" před individuální účastí na vzdělávacích programech. („Když 

máme domluvenou přednášku od ředitele, je to lepší. Lektor přijde k nám do sborovny, 

my nemusíme nikam cestovat. Navíc jsme v tom všichni - a o získaných poznatcích 

můžeme diskutovat s kolegy." ; „Když vzdělávací akci domluví vedení, vyhovuje mi to 

- jsem ve svém prostředí, se známými lidmi a všichni se dozvíme něco nového."; 

„Myslím, že akce domluvené vedením pro celou školu, jsou přínosné i z hlediska 

posilování mezilidských vztahů. Musíme s kolegy řešit různé modelové situace, musíme 

spolu komunikovat. To je v téhle uspěchané době, kdy se jenom míjíme na chodbách, 

nedocenitelné.") 

Graf č. 2: Potřeby dalšího vzdělávání 

Potřeby dalšího vzdělávání (v %) 

Pedagogičtí pracovníci - Pedagogičtí pracovníci -
účastnili se programu dalšího neúčatnili se programu 
vzdělávání dalšího vzděláváni 
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Tabulka č. 3: Účastníci skupinového a individuálního vzdělávání (%) 

Pedagogi :tí pracovníci 
Dává přednost skupinovému 

vzdělávání 
Dává přednost individuálnímu 

vzdělávání 
86 14 

Graf č. 3: Účastníci skupinového a individuálního vzdělávání 

Účastníci skupinového a individuálního 
vzdělávání (v %) 

90 

S výše uvedenými odpověďmi souvisí i další otázka, na kterou respondenti 

odpovídali: Čím je ovlivněno Vaše rozhodnutí, zde se do programu dalšího vzdělávání 

zapojíte či nikoli? 

Požadavky na kvalitu programů byly u všech dotazovaných podobné: Za nejdůležitější 

považují pedagogičtí pracovníci použitelnost v praxi. 

(„Když budu vědět, že je program smysluplný a že znalosti využiji při hodině, je to 

velká motivace."; „Musí to být smysluplné, reálné a využitelné."; „Musím to aplikovat 

v praxi. Když mě tam naučí, jak efektivně využít nějakou techniku, na kterou většina 

škol nemá peníze, je to o ničem."). 

Další důležitou motivací je pro pedagogické pracovníky finanční ohodnocení 

jejich snažení a práce navíc. („Nebudu trávit dlouhé odpolední hodiny na přednáškách, 

když to pak ve škole nezaplatí."; Musí to být finančně ohodnoceno - nějaká odměna, 

Pedagogičtí pracovníci - Pedagogičtí pracovníci -
dávají přednost dávají přednost 
skupinovému vzdělávání individuálnímu vzdělávání 
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příplatek atd." ; „Když mou snahu nikdo neocení, ztrácím motivaci. Finanční odměna je 

myslím nej lepší."). 

Respondenti si často stěžují i na to, že nabídka programů dalšího vzdělávání je 

mnohdy určena spíše mladým učitelům, dalším faktorem, který velice silně ovlivňuje 

rozhodnutí pedagogických pracovníků je tedy i otázka, Jestli je výuka jen pro mladé." 

(„Na řadě přednášek už se „nechytám". Pracuje se tam s počítačem a novými 

technologiemi s naprostou samozřejmostí. Problém je, že pro mě to samozřejmost 

není."; „Vždycky mám obavu se někam přihlásit - že to nebude pro mě, ale spíš pro ty 

mladší."; Nabídka je dneska spíš pro ty mladší - pokud je tedy v popisu toho programu 

něco hodně moderního, co neumím, nejdu tam. Nestíhal bych.") 

Dalším faktorem, na který pedagogičtí pracovníci berou při rozhodování ohled, je 

zajímavost tématu. („ Pokud je to něco, co mě zaujme - nová technologie, nový 

postup,... řeknu si, proč ne?"; „Když vidím téma, které mě zajímá a mohlo by mě bavit, 

zkusím to." „Nejhorší je tisíckrát omílané téma - to nemůže nikoho bavit ani 

motivovat.") 

Zajímavý je výsledek dnes často diskutovaného jevu - zda má současný učitel při 

svém zaměstnání vůbec čas se dále vzdělávat. 50% respondentů odpovědělo, že při 

vykonávání pedagogické profese jim veškerý čas zabírají přípravy, práce na 

počítači (vyplňování elektronických třídnic, zanášení známek do počítače atd.) 

výuka odpoledních volitelných předmětů, starost o zájmové aktivity studentů 

apod., takže na to, aby se vzdělávali ve svém volnu, nemají čas. Nepřipouštějí ani 

variantu, že by navštívili nějaký kurz či přednášku např. dopoledne, místo vyučování, 

neboť pak by zase nestihli včas probrat látku a trpěli by tím nejen oni sami, ale i 

studenti a navíc i kolegové, kteří by za vzdělávající se kolegy museli suplovat. 

(„Přijdu domů, udělám přípravy, opravím písemky a je večer. Kdy se mám, prosím Vás, 

vzdělávat?"; „Když jsem byla zapojena do programu dalšího vzdělávání, vždycky to 

bylo na úkor něčeho. V dnešním pojetí školství na to vážně není čas."; „Mám práce nad 

hlavu. Nemůžu přijít na hodinu a říct: „Studenti, včera jsem se byl vzdělávat, takže jsem 

se nepřipravil na hodinu, nějak se zabavte." A obojí (přípravy a kurzy) opravdu 

nestíhám.") 
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Zbylá polovina naopak tvrdí, že i v podmínkách současné školy se čas na další 

vzdělávání najde. („Je to těžké, ale skloubit to jde."; „Když se chci něco nového 

dozvědět, musím si na to udělat čas. Studenti pak zábavnou a originální hodinu určitě 

ocení víc, než kdybych jim "odpapouškovala" svou čtyřhodinovou teoretickou 

přípravu."; „Myslím, že nikdo z učitelů nemá času nazbyt. Ale na další vzdělávám 

bychom si ho měli udělat. A když se chce, jde to."). 

Tabulka č. 4: Vzdělávání ve volném čase (%) 

Pedagogů Stí pracovníci 
Vzdělávají se při svém 

povolání 
Nemají čas vzdělávat se při svém 

povolání 
50 50 

Graf č. 4: Vzdělávání ve volném čase 

Vzdělávání ve volném čase (v %) 
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Nedostatek času ale nebyl jediným problémem, který v souvislosti s dalším 

vzděláváním respondenti uváděli, i když to byl problém nejčastější. 

Každý dotazovaný uvedl, že program dalšího vzdělávání není ucelený a že legislativa 

týkající se této oblasti je nedokonalá a neúplná. Za největší nedostatek pedagogičtí 

pracovníci považují fakt, že programům dalšího vzdělávání není v naší zemi věnována 

dostatečná pozornost a že nejsou vytvořena jednotlivá pravidla, která by upravovala 

např. financování dalšího vzdělávání, jeho rozvoj a podporu, hodnocení pracovníků, 

kteří se programů účastní atd. 

(„Programy dalšího vzdělávání na mě působí jak výkřiky do tmy. Tu a tam se něco 

objeví, něco je podporováno ministerstvem něco ne, něco je ohodnoceno jako přínosné, 

něco odsouzeno. Podle jakých pravidel to funguje, mi uniká."; „Ve složité školní 

legislativě se nevyznám, ale další vzdělávání je takové nejednotné."; „Měl by tu 

existovat nějaký řád - stylem Jestli se chceš vzdělávat, vzdělávej se, jestli ne, tak ne", 

nikam nedojdeme. Zvlášť když jsou pak na tom oba jmenované případy stejně."). 

Dalším velkým problémem jsou podle dotazovaných nesolidní vzdělávací agentury 

a nedokonale vyškolení lektoři. Takováto zkušenost pak pedagogické pracovníky 

logicky od dalšího vzdělávání odrazuje. („Účastnila jsem se desítek kurzů, ale musím 

říct, že jen se dvěma jsem byla naprosto spokojená. Ostatní byly trochu „zmatené."; „Po 

10 minutách jsem se přesvědčila, že „odborná lektorka" toho ví o dané problematice 

mnohem méně než já. Problém byl v tom, že mě čekalo ještě dalších 5 hodin strávených 

sjejími nepřesnými informacemi a nespisovnou češtinou."; „Solidní" vzdělávací 

agentura, která měla program vést, nás nejprve honila z místnosti do místnosti, aby nás 

pak pustila z přednášky o dvě hodiny dříve s ujištěním, že více informací už dnes 

nepojmeme a musíme si odpočinout. Měl jsem popsaných asi 15 řádků..." 

„Lektorka, která nás měla uvést do „tajů" nově připravované maturity, na většinu otázek 

odpovídala: „Tohle vám přesně neřeknu." Půldenní setkání zakončila slovy: „Nevím 

toho o moc víc než vy. ... Vlastně víme tak stejně..." Ktomu asi není potřeba nic 

dodávat."). 

Pedagogičtí pracovníci se dále shodují na tom, že většina programů je málo 

použitelná v praxi. Projevuje se to hlavně tím, že se učitelé sice dozvědí informace 

o tom, jak ozvláštnit výuku, jaké metody použít, aby se studenti při hodině učili a bavili 

zároveň, ale v podmínkách školy pak tyto metody (hlavně z časových důvodů) nelze 
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využít. („Dali nám spoustu dobrých rad a nápadů, jak klasickou výuku oživit. A my 

máme na výběr: buď je dobře připravíme k maturitě a na vysoké školy, nebo si s nimi 

budeme hrát, bude je to bavit, ale teorii musí dohnat sami doma. Jsem pro první 

možnost..."; „Kdybych měla ve výuce používat to, co nám radí, potřebovala bych 8 let 

na to, abych zvládla to, co teď musím probrat za 4."; „Neříkám, že dobré nápady 

z programů dalšího vzdělávání nevyužívám, ale nejde to dělat často. Nestihl bych 

probrat látku. A inspektory pak nezajímá, že mám moderní a zábavné hodiny."). 

Ve výčtu problémů oblasti dalšího vzdělávání se objevil i problém „nedostupnosti" 

vzdělávacích kurzů. Radě pedagogů se nechce ztrácet čas dojížděním do velkých měst 

a většina jich přiznává, že i když je nabídka programu zaujme, velká vzdálenost 

a představa několikahodinové cesty je spolehlivě odradí („Abych ještě za vzděláním 

dojížděl, na to už jsem podle mého dost starý..."; „Je to velká škoda, že se kurzy 

nedělají i v menších městech. Jako by monopol na zajímavé přednášky měla jen Praha. 

Ale dojíždět - to opravdu ne." ; „Praha, Brno, Olomouc - tam se vždycky konají 

zajímavé akce. Na nás Hradečáky zbydou už ty méně kvalitní a o menších městech ani 

nemluvím. Když někdo chce, abychom se dále vzdělávali, měl by nám k tomu zajistit 

odpovídající podmínky. A snadná dostupnost vzdělávání knim podle mě rozhodně 

patří."). 

Pokud se tedy pokusíme shrnout názory pedagogických pracovníků, zjistíme, že 

si všichni uvědomují důležitost dalšího vzdělávání, ale potřebovali by více volného 

času, aby se ho mohli účastnit a efektivně získané poznatky využívat. 

Za důležité považují učitelé smysluplnost, aplikovatelnost a dostupnost vzdělávacího 

programu, nezbytné je také, aby jejich snažení bylo odpovídajícím způsobem 

ohodnoceno. 

Podle mého názoru je velkým problémem to, že současná škola (a to i přes moderní 

snahy a postupy) je stále ještě zaměřená spíše teoreticky, tudíž hlavní výukovou 

metodou zůstává výklad učitele. Žáci/ studenti musejí zvládnout spoustu teoretických 

pouček, dat a faktů a učitelům není dán dostatek času na to, aby dostatečně využívali 

jiné výukové metody. 
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Domnívám se, že jistým kompromisem je spojit nezbytný výklad např. 

s videoukázkou, hrou, projektem, který nezabere tolik času apod. 

Výzkumné šetření tedy nepotvrdilo předpoklad číslo 2 (Pedagogičtí pracovníci si 

uvědomují důležitost dalšího vzdělávání, ale v podmínkách současné školy na něj 

nemají čas). 

Polovina respondentů totiž odpověděla, že pokud je nějaký program zaujme, udělají si 

na něj čas i při svém náročném povolání. 

Naopak předpoklad číslo 3 (většina pedagogických pracovníků se účastní programu 

dalšího vzdělávání pouze za předpokladu, že se jedná o „celoškolní akci" , tzn. řídící 

pracovník domluví pro všechny učitele školy přednášku, projekci atd.) byla potvrzena 

- 86% respondentů vyhovuje, pokud je do programu dalšího vzdělávání „zapojí" řídící 

pracovník. 
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2.1. VÝSLEDKY VÝZKUMU U ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ 

V této práci již byla zmíněna nezastupitelná úloha motivace. Všech 10 

dotazovaných řídících pracovníků odpovědělo, že svoje podřízené dostatečně 

motivují k tomu, aby se dále vzdělávali („Nemám pocit, že bych v téhle oblasti něco 

zanedbával."; „Učitelé si mohou být jisti, že jejich snahu ocením. Kdybych to nedělal, 

ustrnuli bychom na mrtvém bodě."). 

Dále se všichni shodují v názoru, že ncjsilnip motivací jc pro učitele 
jednoznačně finanční odměna v p o d o b ě o s o b n í h o p ř íp l a tku („ S p e n ě z i je to ve 

školství vždycky problém. Ale popravdě, neumím si snad ani představit jinou a lepší 

mot ivac i p r o z a m ě s t n a n c e . " ; „ Je to m o ž n á t rochu s m u t n é , a le v d n e š n í d o b ě j s o u 

jediným motivačním faktorem peníze."; „Snažím se ocenit aktivitu učitelů finančně. 

Nenapadá mě, jak jinak si zajistit, aby se do programu dalšího vzdělávání zapojil 

alespoň někdo."). 

Polovina respondentů je spokojena s aktivitou svých podřízených v oblasti dalšího 

vzdělávání. Ostatní přiznávají, že by sice přivítali větší zájem a snahu, ale učitele do 

ničeho nenutí. („Nechávám to na nich. Vždycky se najde někdo, kdo se chce 

dovzdělávat. Většinou to jsou ti samí lidé, ale s tím já nic neudělám. Nikomu nebudu 

nic přikazovat."; „Chápu, že nemají čas někam jezdit. Ale když se někdo objeví s tím, 

že chce udělat něco navíc, snažím se mu vyjít maximálně vstříc. Ale účast není taková, 

jakou bych chtěl."; „Mohl bych jim přikázat, aby se něčeho účastnili, občas děláme 

kurzy pro všechny učitele naší školy, aleje to spíš výjimečná akce. Je téměř povinností 

učitele se dále vzdělávat. Ale mnozí si stále myslí, že stačí to, co „dostali" na fakultě."). 

Tabulka č. 5: Spokojenost vedoucích pracovníků s aktivitou podřízených ve vzdělávání (v %) 

Vedoucí pracovníci 
Spokojeni s aktivitou 

pedagogických pracovníků ve 
vzdělávání 

Nespokojeni s aktivitou 
pedagogických pracovníků ve 

vzdělávaní 
50 50 
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Gaf č. 5: Spokojenost vedoucích pracovníků s aktivitou podřízených ve vzdělání 

Spokojenost vedoucích pracovníků 
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Všichni respondenti se pak shodli na tom, že jsou dostatečně informováni 

o možnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a mohou tak své 

podřízené informovat včas a nabídnout jim pestrou škálu přednášek, kurzů, odpoledních 

setkání, připravovaných projektů atd. („Nabídky mi chodí pravidelně na mail. Hned je 

rozesíláme učitelům a oni si pak podle svého zájmu sami vyberou." ; „Řada 

nabídkových katalogů, které do školy chodí, je volně ve sborovně, aby knim měl 

přístup opravdu každý učitel. A chodí jich dost."; „Každý učitel dostává nabídky 

e-mailem. Informovanost je, myslím, na dobré úrovni."). 

Vedoucí pracovníci ale přiznávají, že pokud se nabízený kurz netýká přímo 

předmětů, které vyučují, či pokud se nejedná o nabídku, kterou by využili všichni 

učitelé a mohla by se tedy uskutečnit jako celoškolní akce, důvěryhodnost vzdělávacích 

institucí nekontrolují a nijak neprověřují. („Nemám čas na to, abych zjišťoval, co je to 

které vzdělávací centrum zač. Samozřejmě máme už svoje osvědčené projekty a kurzy, 

ale když někdo přijme nabídku od nám neznámé instituce, je to vždycky metoda pokusu 

a omylu."; „Občas už jsme byli hodně zklamaní, nebo dokonce naštvaní, ale to k tomu 

asi patří."; „Nejhorší je, když ztratíte čas na nějakém nekvalitním a absolutně 

nepřínosném kurzu - po takovéto zkušenosti už budu zaměstnance na přednášky 

dostávat jen ztěžka."). 
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Výzkum prováděný u řídících pracovníků tedy nepotvrdil domněnku číslo 1 

(Řídící pracovníci dostatečně nemotivují své podřízené ktomu, aby se zapojili do 

programu dalšího vzdělávání.). Všichni řídící pracovníci totiž vyjadřují přesvědčení, že 

motivaci rozhodně nezanedbávají a uvědomují si její nezastupitelnou úlohu v procesu 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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3. ÚLOHA ŘÍDÍCÍHO PRACOVNÍKA V PROCESU PLÁNOVÁNÍ 

PROGRAMŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Jak již bylo výše uvedeno, další vzdělávání pedagogických pracovníků je velice složitou 

problematikou a názory na jeho význam a přínos se liší. Ovšem naštěstí (jak dokazuje 

provedený výzkum) si pedagogičtí pracovníci plně uvědomují důležitost dalšího 

vzdělávání, a pokud je nabídka kurzů či přednášek opravdu zaujme, zúčastní se jich. 

Jako nejschůdnější cesta k programům dalšího vzdělávání byla uváděna situace, kdy 

ředitel pozve do školy lektora a ten přednáší všem učitelům. Může ale řídící pracovník 

odhadnout kvalitu nabízeného kurzu? Může i samotný učitel rozpoznat, zda soubor 

přednášek, na kterém hodlá strávit svá páteční a sobotní odpoledne, je opravdu 

přínosný? A jestli ano, podle čeho? 

Pokud se řídící pracovník rozhodne uspořádat pro své podřízené nějakou 

vzdělávací akci, měl by mít přehled o následujících věcech: 

„1. Zda půjde o jednorázovou akci či periodické vzdělávání. 

2. Zda se program uskuteční v nějaké organizaci. 

3. Zda jej povedou lektoři organizace nebo externisté. 

4. Zda se uskuteční v pracovní či mimopracovní době. 

5. Zda bude program organizován s ubytováním nebo bez ubytování. 

6. Zda bude program zadán specializované instituci. 

7. Zda bude účastníkům hrazen." /9/ 

Určitě je nanejvýš vhodné přemýšlet o tom, jak tento kurz zasáhne do časových 

možností učitelů, jestli není vzdálenost mezi pracovištěm a místem konání programu 

příliš velká, zda je program pro účastníky opravdu přínosný a zda pravidelně se 

opakující absence učitelů nenaruší chod školy a plnění výchovně-vzdělávacích cílů. 

Řídící pracovník se může orientovat i podle jiných ukazatelů, které ho mohou 

bezpečně ujistit v tom, že nabízený kurz určitě nebude tak kvalitní a přínosný, jak se ho 

snaží jistá organizace prezentovat. 

Většina nabídek programů dalšího vzdělávání je na školy posílána e-mailem či je 

propagována na různých letácích a v brožurách. Pokud se tedy řídící pracovník 
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rozhodne zapojit své podřízené do programu dalšího vzdělávání, měl by dbát na to, aby 

propagační letáky obsahovaly následující informace: 

• Text, datum a místo konání kurzu 

• Informaci o tom, komu je kurz určen 

• Obsah kurzu, jeho cíle, materiály ke studiu, soupis techniky, se kterou se bude 

pracovat 

• Jméno, kvalifikaci, popř. pracovní zařazení přednášejících 

• Informace o pořadateli 

• Pokyny pro registraci, dopravu, ubytování atd. 

• Kurzovně a další poplatky 

Není třeba zdůrazňovat, že pokud bude podřízený vyslán řídícím pracovníkem na 

kurz, který kvůli špatné organizaci stráví spolu s dalšími zmatenými nešťastníky 

hledáním správné učebny a otázkami typu, kde se proboha vzal ten nezkušený lektor, 

jenž se nevyzná v přednášené problematice, jeho motivace si podobnou akci zopakovat 

bude nulová. Navíc tím řídící pracovník přichází o důvěru svých podřízených, neboť 

omluvy typu: „Myslel jsem to dobře" a „Zdálo se, že je to seriózní kurz" učitele, který 

zbytečně přišel o hodiny a teď látku s žáky či studenty složitě dohání, nepřesvědčí, 

a navíc je takovýto přístup neprofesionální. 

Je samozřejmé, že chybovat může každý. Ale je povinností řídícího pracovníka se 

s nabídkou programů dalšího vzdělávání, na které posílá své podřízené, důkladně 

seznámit, objektivně ohodnotit přínos nabízených kurzů či přednášek a zvážit možná 

negativa (např. velké finanční vydání, časté suplování učitelů za absentující kolegy 

atd.). 

Organizace zajišťující kurzy či přednášky by měla být schopna odpovědět řídícímu 

pracovníkovi na případné dotazy (viz. Přílohy), vysvětlit nejasnosti a být připravená 

v případě jakýchkoli problémů ochotně spolupracovat a situaci urychleně řešit. 

Pokud se řídící pracovník zaměří na výše uvedená fakta, zvyšuje se pravděpodobnost, 

že pro své zaměstnance vybere opravdu kvalitní a přínosný program dalšího vzdělávání. 

Dosud jsme hovořili o programech dalšího vzdělávání hlavně v souvislosti 

s podřízenými pedagogickými pracovníky. Všechny uvedené informace samozřejmě ale 

platí i pro ředitele škol, jejich zástupce a další pracovníky školského managementu, 

neboť i oni se programů dalšího vzdělávání účastní. 
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Pokud chtějí řídící pracovníci dobře vykonávat své zaměstnání, zároveň motivovat 

své podřízené k větší aktivitě v procesu dalšího vzdělávání a vytvořit na škole 

přátelskou atmosféru, měly by jim být v souvislosti s problematikou dalšího vzdělávání 

vlastní následující schopnosti a dovednosti: 

1. Umění poučit se z událostí. 

Řídící pracovník by měl každou rozhodující a výraznou situaci vyhodnotit a odpovědět 

si na otázky : Co se stalo? Jak jsem si vedl/a? Co jsem si myslel/a? Co jsem cítil/a? Co 

jsem chtěl/a, aby se stalo? Mohlo to dopadnout jinak? atd. Důležitá je schopnost 

empatie. Např. pokud se nějaký starší učitel nechce dále vzdělávat a „vyhrává souboj" 

s řídícím pracovníkem, neboť tvrdí, že „už je na to příliš starý" či „to už se pro mě 

nevyplatí, za chvíli jdu do důchodu" atd., měl by si řídící pracovník položit otázku, jak 

by se cítil na místě svého zaměstnance. Bylo by mu nepříjemné, kdyby ho někdo 

„nutil" k větší aktivitě? Byl by on sám schopen se s nadšením účastnit kurzů? Nebo má 

podřízený pravdu, a on tedy pošle na kurz mladšího učitele, který nabyté zkušenosti 

bude v praxi aplikovat ještě řadu let? Možná řídící pracovník přijde „pouze" na to, že 

s kolegou musí jednat jinak než doposud (např. pohovořit si o možných obavách, 

o důvodech jeho nechuti se dále vzdělávat atd.), a problém se ke spokojenosti obou 

stran vyřeší. 

Nebát se změn 

„Údělem vedoucího pracovníka školy je nepřetržitě registrovat změny (ekonomické, 

politické, kulturní, technologické atd.) v prostředí, ve kterém se jeho škola nachází." 

/10/ Důležité je ale sledovat i změny, ke kterým dochází uvnitř samotné školy (např. 

zlepšení či zhoršení personálních vztahů, rostoucí nespokojenost atd.). Pokud začne 

řídící pracovník prosazovat požadavky na účast v procesech dalšího vzdělávání ve 

škole, kde nebyl aktivní přístup ktéto problematice běžný, bude si muset dobře 

rozmyslet svou strategii a postupy, jakými své podřízené se svou koncepcí seznámí. 

Cílem je přesvědčit podřízené, že další vzdělávání je nutnou součástí jejich práce, 

vyvolat v nich zájem o danou problematiku a ochotu účastnit se programů dalšího 

vzdělávání. Pokud bude navíc program zodpovědně vybrán a bude kvalitní, přinese to 

užitek celé škole. 

Řídící pracovník si ale musí uvědomit, že aktivní přístup učitelů k dalšímu 

vzdělávání nepřijde ze dne na den. Pokud se má ochota dále se vzdělávat stát naprostou 
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samozřejmostí, půjde o proces dlouhodobý. A jestli bude úspěšný, záleží velkou měrou 

i na řídícím pracovníkovi. Ten musí splnit určité podmínky a předpoklady. 

Podle mnoha odborníků předchází samotné změně mnoho faktorů. Prvním z nich je 

„tlak na provedení změny" /11/. Ten může přicházet z vnějšího okolí (např. rodiče si 

stěžují, že jsou jejich děti vyučovány zastaralými metodami, učitelé upozorňují, že 

nejsou ve svých aktivitách dostatečně podporováni atd.). V tomto případě by měl řídící 

pracovník co nejrychleji zareagovat a začít situaci řešit. Někdy se stává, že podřízení 

nečekají na názor vedení školy a začnou změnu v rámci vlastních možností sami 

uskutečňovat. Na tom samozřejmě není nic špatného, ale i o takovémto jednání by měl 

být řídící pracovník informován, aby podřízené mohl za jejich aktivitu spravedlivě 

odměnit. 

Pokud chybí tlak na provedení změny, není ani důvod pro její realizaci. Je tedy 

chybou plánovat a realizovat změny jen proto, že to dělají ostatní školy. Cílem by 

nemělo být „dohnat" kolegy z jiných škol, ale udělat něco pro zlepšení výchovně-

vzdělávacího procesu školy, na které pedagogičtí pracovníci vyučují. 

Důležité dále je, aby měl řídící pracovník jasně stanovené cíle. Cíle musí být 

konkrétní, a hlavně reálné, musí vycházet z analýzy současného stavu dané školy. Cíl 

„Do dvou let se bude 100% pedagogických pracovníků aktivně účastnit programů 

dalšího vzdělávání a aplikovat nově získané poznatky v praxi" je cílem tak obecným 

a nadsazeným, že se ho logicky nepodaří realizovat. Navíc hrozí nebezpečí, že 

pedagogičtí pracovníci budou nuceni účastnit se „nějakých" kurzů, jen aby si odškrtli 

kolonku v povinné tabulce, a škola se tak přiblížila nereálnému a nadnesenému cíli. 

Změna by měla být prováděna pouze tehdy, když jsou vedení i podřízení pracovníci 

přesvědčeni o tom, že současný stav už nevyhovuje a neprospívá další existenci školy. 

Pracovníci, kterých se změna týká, by měli mít dostatek informací, být dostatečně 

motivováni a sdílet přesvědčení, že je programy dalšího vzdělávání opravdu obohatí. 

Pokud jsou výše uvedené faktory splněny, zbývá jen udělat první krok. Řídící 

pracovník může oznámit první přednášku pro všechny učitele, podřízení se rozjedou na 

první kurzy... A pokud bude dobře fungovat komunikace mezi vedením a podřízenými 

a pokud budou učitelé k této problematice přistupovat aktivně a s ochotou něco nového 

se dozvědět, probíhá na škole pozitivní změna, z jejíchž výsledků pak budou mít užitek 

všichni pedagogičtí pracovníci. 
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Plánování a vedení změn je proces dlouhodobý. Podle mnoha autorů projde řízení 

změn třemi základními fázemi: 

• Nejprve si vedení uvědomí, že stávající praxe již nedostačuje aktuálním 

požadavkům současné školy. Z toho vyplývá, že musí dojít ke změně. Vedení 

školy vyhodnotí situaci a diskutuje o možnostech změn. V tomto případě je 

ideální, pokud jsou do diskuze zapojeni i podřízení pracovníci, neboť 

rozhodujícím faktorem této fáze je překonání odporu pracovníků ke změně. To 

se projeví v jejich akceptaci změny a v ochotě změnu uskutečnit. 

• Další fáze začíná formulací nové cílové podoby, to znamená např. ujasnit si, co 

má účast na dalším vzdělávání přinést a jak se budou získané poznatky 

aplikovat v praxi. V této souvislosti může dojít i k tomu, že se nově vymezí 

pracovní pozice. Jeden z pedagogických pracovníků se např. může stát 

garantem spolupráce a výměny zkušeností s partnerskou školou, další zase 

koordinátorem programů dalšího vzdělávání atd. 

Důležité také je, aby byla vedením školy podporována, veřejně oceňována 

a uznávána iniciativnost pracovníků, jejich samostatnost, ochota učit se, sdílet 

znalosti atd. 

• Poslední fáze procesu změn je fází zakotvení a slouží k podpoře a posílení 

nového pracovního chování a tím i fixaci žádoucích změn. Nedílnou součástí je 

i kontrola průběhu dosahování stanovených cílů. 
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2. Vyžadovat zpětnou vazbu a umět ji přijmout. 

Ne každý se umí vyrovnat s kritikou, ale udělat si čas si názory druhých lidí 

a přemýšlet o nich by mělo patřit k základním schopnostem každého řídícího 

pracovníka. Bez zpětné vazby je totiž řídící pracovník jen osamělým divákem 

sledujícím na jevišti současné školy herce-učitele předvádějící neustále omílanou hru 

na nestíhání, nezájem, stěžování si atd. 

Pokud podřízený přijde požádat o radu v souvislosti s dalším vzděláváním, řídící 

pracovník by mu měl vyjít vstříc. Měl by dát dostatečně najevo, že aktivity v této 

oblasti budou náležitě (alespoň v rámci možností dané školy) oceněny. 

Řídící pracovník má ale v souvislosti s touto problematikou ještě další důležitý úkol. 

Měl by sledovat snahy jednotlivých podřízených a mít přehled o tom, kdo se jakého 

kurzu zúčastnil, a to nejen kvůli již zmiňované odměně, ale i kvůli tomu, aby učitelé 

jeho podpory v oblasti dalšího vzdělávání nezneužívali. Jsou totiž učitelé, kteří 

navštěvují různé vzdělávací kurzy tak často, že na pracovišti chybí téměř každý týden. 

Škola to zaplatí, tak proč ne?, říkají si mnozí. A pokud řídící pracovník nestanoví 

snesitelnou mez, zanedlouho se objeví nespokojení a neustále suplující kolegové, 

studenti bouřící se proti tomu, že mají v daném předmětu mezery, neboť jim hodiny 

neustále odpadají, a pokud vzdělávající se učitel nevíc nepraktikuje získané poznatky, 

napětí roste. Řídící pracovník tedy musí umět rozlišit mezi přínosným a zbytečným 

kurzem a další vzdělávání podporovat uvážlivě a s rozmyslem. 

3. Chtít se dále vzdělávat. 

Pokud řídící pracovník od svých podřízených požaduje, aby se dále vzdělávali, sám by 

měl jít příkladem. Neměl by se vzdělávat pouze v oblasti vystudovaného oboru, ale pro 

efektivní řízení školy jsou přínosná i témata z pedagogiky či psychologie. 

Řídící pracovníci mnohdy navštěvují kurzy asertivity, přednášky o správné komunikaci, 

umění motivovat atd. Tyto programy by však zcela ztrácely svůj význam, pokud by 

řídící pracovníci nebyli schopni objektivně vyhodnotit své schopnosti, dovednosti, 

úspěchy, ale i prohry, zklamání a nevydařená rozhodnutí. K tomu jim mohou dopomoci 

různé metody, jako jsou např. testy, dotazníky (viz Přílohy), pozorování atd. Vždyť 

i Goethe říkal: „Dobrý člověk může být i dobrý odborník. Obráceně je to mnohem méně 

pravděpodobné." 
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ZÁVĚR 

Současné školství prochází řadou reforem. Objevují se nové postupy, formy výuky, 

připravují se nové metody hodnocení žáků a studentů, do škol se pronikají moderní 

technologie atd. Pedagogičtí pracovníci musí na tyto změny reagovat. 

Co je však trvalé a zůstává napříč desetiletími je názor, že „školu tvoří lidé, kteří v ní 

pracují." Žáci či studenti, a hlavně pedagogičtí pracovníci sjediným cílem: dobře 

vykonávat svoji práci, vychovávat samostatně smýšlející, vzdělané a slušné žáky 

a studenty. Žáky a studenty, se kterými mají mnoho společného. Nebo by alespoň měli 

mít - touhu po vzdělání, po nových poznatcích, po aktivním přístupu k řešení problémů 

a zátěžových situací... 

Další vzdělávání je velice důležitou činností v životě každého člověka. Jen s novými 

poznatky můžeme reagovat na vyvíjející se dobu, jen tak v ní obstojíme. A pokud tato 

práce čtenáře alespoň inspiruje k zamyšlení nad problematikou dalšího vzdělávání, 

splnila svůj účel. 

Jak praví jedno staré moudro: „Nevědomost není hanba. Hanba je, když znalosti 

odmítneš." /12/ 
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PŘÍLOHY 

Příloha I. 

DOTAZNÍK PŘEDLOŽENÝ PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM 

1. Považujete další vzdělávání za důležité? Pokud ano, proč? 

2. Zúčastnili jste se již nějakého programu dalšího vzdělávání? 
Pokud ano, souvisel tento program s předměty, které vyučujete? 

3. Kterou z následujících variant preferujete a proč? 

a) Řídící pracovníci domluví pro všechny učitele kurz/přednášku, učitelé se účastní 
programu dalšího vzdělávání ve známém prostředí, nemusí nikam cestovat, neboť 
lektor přijede za nimi. 

b) Programy dalšího vzdělávání si učitelé vybírají sami a zúčastňují se jich 
individuálně. 

4. Čím je ovlivněno vaše rozhodnutí, zda se do programu dalšího vzdělávání zapojíte či 
nikoli? 

5. Máte při svém zaměstnání čas dále se vzdělávat? 

6. Existují podle Vás v oblasti dalšího vzdělávání nějaké problémy? Pokud ano, jaké? 
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DOTAZNÍK PŘEDLOŽENÝ ŘÍDÍCÍM PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM 

Dotazník předložený řídícím pedagogickým pracovníkům byl navíc doplněn o následující otázky: 

1. Myslíte si, že dostatečně motivujete své podřízené k tomu, aby se dále vzdělávali? 
Jaké druhy motivace využíváte? 

2. Co je podle Vás nejsilnějším motivačním faktorem? 

3. Jste spokojeni s aktivitou svých podřízených v oblasti dalšího vzdělávání? 

4. Jste dostatečně informováni o programech dalšího vzdělávání? 

5. Prověřujete si „kvalitu" a důvěryhodnost institucí, jejichž vzdělávací programy 
učitelům nabízíte? 



Příloha H. 

Model tvorby profesního standardu pro učitele zahrnuje následující strukturu a 

charakteristiku kompetencí: 

(1) Kompetence předmětová/oborová 

Učitel: 

má osvojeny systematické znalosti aprobačního oboru v rozsahu a 
v v 

hloubce odpovídající potřebám ZS/SS 

je schopen transformovat poznatky příslušných vědních oborů do 

vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů 

dovede integrovat mezioborové poznatky do vyučovacích předmětů 

a vytvářet mezipředmětové vazby 

dovede vyhledávat a zpracovávat informace zejména v rámci 

aprobačních oborů, disponuje uživatelskými dovednostmi 

informační a komunikační technologie 

je schopen transformovat metodologii poznávaného daného oboru 

do způsobů myšlení žáků v daném vyučovacím předmětu 

Rozvaha a rámcové pokrytí kompetence disciplínami 

aprobační obory a jejich metodologie 

obecná a oborové didaktiky 

pedagogická psychologie 

informatika 

(1) Kompetence didaktická a psychodidaktická 

Učitel: 

ovládá strategie vyučování a učení v teoretické a praktické rovině ve spojení s 

hlubokými znalostmi jejich psychologických, sociálních a kauzálních aspektů 

dovede užívat základní metodický repertoár ve výuce daného předmětu a je 

schopen přizpůsobit jej individuálním potřebám žáků a požadavkům konkrétní 

školy 

má znalosti v rámcovém vzdělávacím programu a dovede vytvářet školní 



vzdělávací program a projekty výuky 

má znalosti o teorii hodnocení a jejich psychologických aspektech a dovede 

používat nástroje hodnocení vzhledem k vývojovým a individuálním 

zvláštnostem žáků a požadavkům konkrétní školy 

dovede užívat informačních a komunikačních technologií pro podporu učení 
V f l o 

zaku 

Rozvaha a rámcové pokrytí kompetence disciplínami 

obecná a oborové didaktiky 

4 vývojová, pedagogická a kognitivní psychologie 

vyučovací praxe 

(3) Kompetence pedagogická 

Učitel: 

4 ovládá procesy a podmínky výchovy v rovině teoretické a praktické spojené s 

hlubokou znalostí jejich psychologických, sociálních a multikulturních aspektů 

dovede se orientovat v kontextu výchovy a vzdělávání na základě znalostí 

vzdělávacích soustav a trendů ve vzdělávání 

je schopen podporovat rozvoj individuálních kvalit žáků v oblasti zájmové a 

volní 

má znalost o právech dítěte a respektuje je ve své pedagogické práci 

Rozvaha a rámcové pokrytí kompetence disciplínami 

obecná a srovnávací pedagogika 

psychologie osobnosti, vývojová a pedagogická psychologie 

sociologie a sociologie výchovy 

pedagogická praxe 

(4) Kompetence diagnostická a intervenční 

Učitel: 

4 dovede použít prostředky pedagogické diagnostiky ve vyučování na základě 

znalosti individuálních předpokladů žáků a jejich vývojových zvláštností, 

dovede diagnostikovat sociální vztahy ve třídě 
je schopen identifikovat žáky se specifickými poruchami učení a chování a 



dovede uzpůsobit výběr učiva a metody vyučování jejich možnostem 

ovládá způsoby vedení nadaných žáků ve vyučování 

^ je schopný rozpoznat sociálně patologické projevy žáků, šikanu a týrání a zná 

možnosti jejich prevence a nápravy, které zprostředkuje 

4 ovládá prostředky zajištění kázně ve třídě a umí řešit školní výchovné situace a 

výchovné problémy 

Rozvaha a rámcové pokrytí kompetence disciplínami 

> pedagogická diagnostika 

> psychologie osobnosti a vývojová 

> biologie dětí a mládeže 

> patopsychologie 

> speciální pedagogika 

(5) Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní 

Učitel: 

ovládá prostředky utváření příznivého pracovního/učebního klimatu ve 

třídě/škole na základě znalostí sociálních vztahů ve třídě 

4 ovládá prostředky socializace žáků a dovede je prakticky užít 

dovede se orientovat v náročných sociálních situacích ve škole i mimo školu a 

je schopen zprostředkovat jejich řešení 

4 zná možnosti a meze vlivu mimoškolního prostředí, vrstevníků a médií na 

žáky, dovede analyzovat příčiny negativních postojů a chování žáků a užít 

prostředky prevence a nápravy 

ovládá prostředky pedagogické komunikace ve třídě/škole 

dovede uplatnit efektivní způsoby komunikace a spolupráce s rodiči, orientuje 

se v problematice rodinné výchovy 

Rozvaha a rámcové pokrytí kompetence disciplínami 

> sociální psychologie 

> sociální pedagogika 

> sociologie výchovy 

> sociální a pedagogická komunikace 



> český jazyk a rétorika 

(6) Kompetence manažerská a normativní 

Učitel: 

má základní znalosti o zákonech a dalších normách vztahujících se k výkonu 

jeho profese a k jeho pracovnímu prostředí 

orientuje se ve vzdělávací politice a je schopen reflexe ve své pedagogické 

práci 

ovládá základní administrativní úkony spojené s agendou žáků a jejich 

vzdělávacích výsledků, ovládá vedení záznamů a výkaznictví 

disponuje schopnostmi a dovednostmi organizovat mimo výukové aktivity v 

rámci třídy a školy 

ovládá způsoby vedení žáků a vytváří podmínky pro efektivní spolupráci ve 

třídě 

je schopen vytvářet projekty institucionální spolupráce, včetně zahraničí 

Rozvaha a rámcové pokrytí kompetence disciplínami 

> školská legislativa 

> vzdělávací politika 

> základy školského a třídního managementu 

> cizí jazyk 

> pedagogická praxe 

(7) Kompetence profesně a osobnostně kultivující 

Učitel: 

ovládá široký rozsah znalostí všeobecného rozhledu, tj. Filozofických, 

kulturních, politických, právních, ekonomických, působí jimi na formování 

postojů a hodnotových orientací žáků 

umí vystupovat jako reprezentant profese na základě osvojení zásad profesní 

etiky učitele, dovede argumentovat pro obhájení svých pedagogických postupů 

má předpoklady pro kooperaci s kolegy ve sboru 

je schopen sebereflexe na základě uplatnění nástrojů autodiagnostiky a 



autoevaluace a hodnocení jeho výkonu různými subjekty 

je schopen reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a změny vzdělávacích 

podmínek ve své pedagogické práci 

Rozvaha a rámcové pokrytí kompetence disciplínami 

> filosofie výchovy 

> etika 

> aprobační obory 

> společenskovědní disciplíny 

> reflektivní zkušenost (pedagogická praxe) 



Příloha III. 
Souhrnný plán programu 

1. Vzdělávací akce: 

2. Datum: 3. Místo 

4.Cíl: 

5. Účastníci: 

6. Počet: (předpokládaný) (skutečný) 

Schválení souhrnného plánu 

7. Zákazník: 

podpis: datum 

8. Sponzor: 

podpis: datum 

9. Pořadatel: 

podpis: datum 

Pokyny 

1. Napište oficiální název kurzu, semináře atd. 

2. Datum zahájení a ukončení 

3. Město, stát. 

4. Uveďte hlavní cíle kurzu 

5. Uveďte charakteristiku účastníků (finanční auditoři, manažeři v první linii). 

6. Uveďte předpokládaný nebo schválený počet účastníků 

Schvalování souhrnného plánu 

Po projednání by měli souhrnný plán schválit: 

7. Zákazník (organizace nebo oddělení, financují kurz). 

8. Sponzor (organizace nebo oddělení, hradící náklady). 

9. Pořadatel (organizace nebo oddělení, pořádající kurz). 



Přehled vstupních údajů 

Postup realizace Ano Zdroj informace 

1. Jedná se nezávislou vzdělávací akci? 

2. Je vzdělávání spojeno s organizačními 

změnami ve firmě? 

3. Jedná se j ednorázový kurz? 

4. Bude se kurz opakovat? 

5. Bude se konat mimo firmu? 

6. Bude se konat ve firmě? 

7. V mimopracovní době? 

8. V pracovní době? 

9. S ubytováním? 

10. Bez ubytování? 

11. S externími lektory? 

12. S vlastními lektory? 

13. Bude se orientovat na podnikatelské služby? 

14. Nebude se orientovat na podnikatelské služby? 

15. Výlohy budou platit účastníci? 

16. Výlohy bude platit organizace? 

17. Jiné. 

Přehled osnov 

18. Jsou stanoveny cíle? 

19. Je vybraná cílová skupina manažerů? 

20. Jsou stanoveny předběžné podmínky nebo 

kritéria pro přijetí? 

21. Jsou k dispozici podrobné osnovy? 

22. Je k dispozici učební text? 

23. Jsou stanoveny učební techniky? 

24. Jsou specifikovány požadované pomůcky pro vzdělávání? 

25. Jsou stanoveny nástroje pro hodnocení 

26. Ostatní. 

Omezení 

27. Kdy a na jak dlouho budou účastníci k dispozici? 

28. Vzdálenost cesty, doba a náklady na účast: 

29. Počet účastníků, kteří se chtějí kurzu zúčastnit: 



30. Maximální kapacita (sedadel), která je k dispozici: 

31. Jazyková heterogennost účastníků: 

32. Věková heterogennost: 

33. Heterogennost zkušeností: 

34. Heterogennost funkčního zařazení: 

35. Jsou účastníci motivováni k účasti v kurzu? 

36. Jsou účastníci k zaplacení za kurz? 

37. Ostatní. 

Předpokládané dostupné zdroje 

Rozdělení peněžní hotovosti: 

Seznam vybraných potencionálních lektorů (jmenný): 

38.Domác í předmět: náklady_ 

předmět: náklady_ 

předmět: náklady_ 

39. Externí předmět: _náklady_ 

předmět: náklady_ 

předmět: náklady 

Zabezpečení výuky (štáb/služby) 

40. Ředitel programu náklady_ 

41. Sekretariát náklady 

42. Specialista na audiovizuální techniku náklady 

43. Překladatel/tlumočník náklady_ 

44. Tiskárna náklady 

45. Řidiči/kurýři náklady 

Vzdělávací zařízení 

46. Konferenční sál náklady 

47. Přednáškové sály náklady 

48. Místní rozhlas náklady 

49.Simultánní tlumočení náklady 

50. Černá tabule, bílá tabule, promítací plátno, zpětný projektor. 

Videopromítání (jaký systém) 

Magnetofon/diaprojektor Gaký systém?) 

Promítačka filmů (jaký systém?) 

Zatemnění? 

Zatemnění? 

Zatemnění? 



Magnetofon pro nahrávání (jaký systém?) 

Celkové náklady (50) 

51. Elektrická instalace: napětí: frekvence: stabilita: 

Ubytování a stravování 

52. Název a typ ubytovacího zařízení: 

53. Pokoje: druh a počet: 

54. Název a typ stravovacího zařízení: 

Průměrná cena: snídaně hlavního jídla 

55. Občerstvení: 

56.Doprava: 

57. Společenské a oddechové zařízení: 

Přehled výstupů plánování 

Tento přehled je určen pro pořadatele, zodpovědného za přípravu akcí před zahájením realizace 

programu v jejím průběhu 

Činnost Zodpovědná 
osoba 

Datum 
splnění 

Splněno/datum/ 
podpis 

Management 
58. Řídí program 
59. Zřizuje sekretariát 

Lektoři 
60. Vybírá lektory 
61. Provádí instruktáž lektorů 
62. Připravuje smlouvy 
63. Zasílá dotazník č. 1 (viz. Příloha 2) 
64. Shromažďuje dotazníky č. 1 
65. Shromažďuje podklady pro přednášky 
66. Vyplácí lektory 

Činnost Zodpovědná 
osoba 

Datum 
splnění 

Splněno/datum/ 
podpis 

Propagace 
67. Tiskne programy 
68. Zasílá programy 



69. Poskytuje údaje tisku, rozhlasu a 
televizi 

Účastníci 
70. Vyhledává kandidáty 
71. Informuje kandidáty 
72. Přijímá přihlášky 
73. Vybírá účastníky 
74. Vybírá účastnické poplatky 
75. Přijímá účastníky 
76. Vyplácí náhrady 

Služby zabezpečující výuku 
77. Kontroluje a vybírá školící zařízení 
78. Objednává školící zařízení 
79. Připravuje školící zařízení 
80. Připravuje učební pomůcky 
81. Připravuje a udržuje vybavení 
82. Sjednává překlady 
83. Tiskne podklady pro přednášky 
84. Sjednává tlumočení 
85. Organizuje exkurze 

Ubytování a stravování 
86. Kontroluje a vybírá zařízení 
87. Připravuje přehled ubytovaných 
88. Rezervuje ubytování 
89. Rezervuje stravování 
90. Organizuje zabezpečení občerstvení 

Společenské a oddechové prostory 
91. Připravuje recepce a společenské akce 



Příloha IV. 
Dotazník ě. 1 pro hostující lektory 

Datum odeslání: 

Program: 

Místo: 

Datum: 

Jméno lektora: 

Adresa: 

Telefon/fax: 

Telefon/fax do práce: 

Zašlete prosím tento formulář zpět nejméně tři týdny před Vaší přednáškou, abychom mohli 

připravit vše požadované. Podáme Vám zprávu, zda jsou k dispozici všechny Vámi požadované 

pomůcky a prostředky. 

Nezapomeňte nám spolu s dotazníkem odeslat podklady pro Vaši přednášku, abychom mohli 

zabezpečit vytištění textu a reprodukci obrázků na projekční nosiče. 

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci. 

Ředitel programu 

Požadavky lektora 

Program: 

Profesor: 

Datum: Délka lekce: Téma lekce: 

Jazyk přednášky: Jazyk podkladů přednášky: 

Metoda nebo akce 

Konference/přednáška 

Syndikát/malá skupina 

Individuální studium 

Promítání 

Exkurze 

Požadované vzdělávací pomůcky 



Podklady přednášky (seznam dokumentů, které je třeba rozmnožit podle titulů; označte typ 

dokumentu, tj. podklady, přehled, dotazník atd.). 

Názorné pomůcky, které je potřeba vyrobit: 

Černá nebo bílá tabule 

Průsvitky 

Prostředky pro zpětnou projekci 

Diaprojektor (bez zvuku) 

Diaprojektor (se zvukem) 

Technické pomůcky 

Video (konkrétně VHS, VHS-C, BETAMAX, U-MATIC; Systém: PAL, SECAM, NTSC atd.). 

Film (konkrétně 8 nebo 16 mm, zvuk magnetický nebo optický). 

Počítače - hardware (konkrétně). 

Ostatní (například telekonference). 



Příloha V. 
Přehled 1: Akce při zahájení 

Lektoři Splněno Zodpovídá 

Potvrzení příjezdu, přeprava, uvítání zajištěno. 

Rozvrh a seznam účastníků zpracován. 

Dotazník č. 1 překontrolován. 

Podklady přednášek a pomůcky připraveny. 

Jmenný rozpočet schválen. 

Úvodní slovo na zahájení/ukončení přednesou vybraní mluvčí. 

Ubytování a stravování zajištěno. 

Ostatní. 

Účastníci 

Potvrzení příjezdu, přeprava, uvítání zajištěno. 

Účastníci zaregistrováni, vizitky rozdány. 

Diety a cestovní náhrady vyplaceny. 

Rozvrh, seznam účastníků, pokyny pro ubytování a 

stravování rozdány. 

Ostatní. 

Služby zabezpečující výuku 

Vzdělávací prostory a sedadla jsou připraveny. 

Klimatizace, osvětlení a elektrická instalace bez závad. 

Místní rozhlas a tlumočnické zařízení bez závad. 

Černá a bílá tabule, křída a mazací potřeby, průsvitky a 

nová propisovací pera připravena. 

Zpětný projektor a promítací plátno jsou instalovány. 

Diaprojektor a magnetofon fungují. 

Promítačka, ozvučení funguje. 

Videoprojektor funguje. 

Písemné podklady připraveny k distribuci. 

Kopírovací zařízení připraveno. 

Tlumočníci připraveni a poučeni. 

Technici připraveni. 

Toaleta a učebny v pořádku. 

Ostatní. 



Ostatní služby 

Občerstvení připraveno. 

Dopravní služba připravena. 

Fotograf zajištěn. 

Tisk zajištěn. 

Ostatní. 



Příloha VI. 
Přehled 2: Průběh vzdělávací akce 

Lektoři/účastníci Splněno Zodpovídá 

Včasné zahájení a ukončení vyučovací hodiny 

Kontrola účasti 

Rozdání podkladů přednášek 

Efektivní využívání učebních pomůcek 

Stimulace aktivní účasti 

Sledování nárůstu vědomostí účastníků 

Sledování výkonnosti lektorů 

Ostatní 

Služby pro zabezpečení výuky 

Rozdání podkladů 

Kopírovací zařízení je k dispozici 

Průsvitky a propisovací pera připraveny 

Černá a bílá tabule jsou čisté 

Elektrická instalace a klimatizace fungují 

Místní rozhlas a tlumočnické zařízení fungují 

Učební pomůcky a zařízení fungují 

Tlumočení je přesné 

Vnitřní zařízení je správně připraveno 

Hlášení a vnitřní služby 

Ostatní 

Ostatní služby 

Doprava je dochvilná 

Stravování přijatelné a v pořádku 

Občerstvení v pořádku 

Ostatní 



Příloha VII. 

Přehled 3: Závěrečné akce 

Lektoři Splněno Zodpovídá 

Získané vědomosti účastníků jsou sledovány 

Pozornost účastníků je sledována 

Hlášení lektorů jsou připravována 

Učební pomůcky jsou vydány 

Ostatní 

Účastníci 

Účastníci jsou informování o získaných vědomostech 

Účastníci dostali přehledy 

Účastníci připravili hodnocení kurzu 

Účastníci vrátili knihy do knihovny 

Účastníci zaplatili své účty 

Ostatní 

Ředitel programu a sekretariát 

Lektorům a účastníkům byly vyplaceny náležitosti 

Hodnocení lektorů bylo odevzdáno 

Hodnocení účastníků bylo odevzdáno 

Materiály byly skartovány 

Nahrávky byly skartovány 

Byla připravena souhrnná zpráva 

Souhrnná zpráva byla publikována a rozeslána 

Byly rozeslány děkovné dopisy 

Školící zařízení bylo předáno 

Faktury byly proplaceny 

Revize programu a účtů byla provedena 

Byla připravena závěrečná zpráva o kurzu 

Bylo rozhodnuto o dalším postupu 

Ostatní 



Příloha VIII. 
Dotazník kurzu 

Jméno 

Číslo kurzu 

Místo 

Odpovězte prosím na otázky č. 1 a č. 2 ihned, na otázku č. 3 po každé lekci a na zbývající otázky po 

ukončení kurzu. 

1. Jaké je vaše současné zaměstnání? 

2. Co očekáváte, že vám tento kurz přinese? 

3. Zhodnoťte prosím úroveň každé lekce hodnocením od 1 do 7: 

Velmi nízká Velmi vysoká 
Informační technologie 1 2 3 4 5 6 7 

Konkurenční strategie 1 2 3 4 5 6 7 

Plánování a organizování 1 2 3 4 5 6 7 

Ekonomické analýzy organizace 1 2 3 4 5 6 7 

Management změn 1 2 3 4 5 6 7 
4. Na stupnici od 1 do 7 zhodnoťte prosím následující: 

Služby hotelu Nevyhovující 1 2 3 4 5 6 7 Vyhovující 
Organizační zabezpečení kurzu Nevyhovující 1 2 3 4 5 6 7 Vyhovující 

5. Můžete navrhnout některé oblasti, ve kterých by mohl být kurz efektivnější? 

Zaškrtněte příslušnou oblast a napište na volné místo hlavní myšlenku 

1 Časový plán 

2 Pořadí přednášek 

3 Přednášky a prezentace 

4 Praktická cvičení 

5 Práce v syndikátu 

6 Podklady přednášek 
7 Propagace kurzu 
8 Ostatní připomínky (upřesněte) 
9 Nemám žádné připomínky k: 

6. Do jaké míry bude splněno to, co jste vyjádřil v odpovědi na otázku č. 2? 

Nebude splněno 1 2 3 4 5 6 7 Bude splněno 



Příloha IX. 
Vyhodnocení na závěr kurzu 

Můžete nám prosím věnovat trochu času a napsat své myšlenky a pocity po absolvování kurzu? 

(Rádi bychom se dozvěděli, jak jste se v průběhu kurzu cítili. Vyplňte prosím tento formulář před 

odjezdem.) 

1. Uspořádání kurzu: 

Co se vám na uspořádání kurzu líbilo? 

Proč? 

Co se vám na uspořádání kurzu nelíbilo? Proč? 

Jaké změny v uspořádání kurzu byste udělal (zda vůbec nějaké)? 

2. Pomoc pedagogů: 

Jaké zkušenosti máte s pomocí pedagogů? Jaké změny byste navrhoval? 

3. Materiální zabezpečení (audiovizuální pomůcky, podklady pro přednášky, knihovna): 

Byly tyto pomůcky dostatečné pro vaše potřeby? Jaké další pomůcky byste si přál, aby byly 

poskytovány? 

4. Časový plán kurzu: 

Kurz byl: Příliš dlouhý? 

Přiměřený? 

Příliš krátký? 

5. Písemné informace o kurzu: 

Máte pocit, že v informačních materiálech o kurzu něco chybělo? Pokud ano, co byste 

doporučoval zlepšit pro příští kurz? 

6. Popište prosím, do jaké míry se podařilo naplnit vaše představy, které jste měl na začátku 

kurzu. 

7. Další připomínky a náměty? 

8. Vaše jméno 

Děkujeme vám za vyplnění tohoto formuláře 



Příloha X. 
Hlášení pedagoga 

Jméno 

Datum 

Kurz 

1. Jak se díváte na hlavní lekce programu? Jak by se měly zlepšit (pokud je potřeba je zlepšit)? 

Lekce Jak probíhala? Co zlepšit? 

Informační technologie 

Konkurenční strategie 

Plánování a organizování 
práce 

Ekonomické analýzy 
organizace 

Management změn 

2. Jaký hlavní problém se v průběhu kurzu objevil? Jaká opatření bylo nutné podniknout? 

Problém Nutná opatření 
1. 

2. 

3. 

3. Které další problémy se podle vás mohou objevit (administrativní, hotelové služby, 

organizační zajištění atd.)? 

Problém Nutná opatření 
1. 

2. 

3. 

Děkujeme vám za vaši pomoc 



Příloha XI. 
Dotazník pro sebehodnocení 

Zaškrtněte bodové ohodnocení následujících otázek na stupnici 1 - 5 , abyste odhadli svou naději na 

úspěšné zvládnutí programu sebevzdělávání: 

1. Potřebuji dělat věci podle svého. Nikdy Občas Vždycky 

2. Jsem iniciativní. 1 2 3 4 5 

3. Organizuji si čas rozumně. 1 2 3 4 5 

4. Dovádím věci až do konce. 1 2 3 4 5 

5. Vytyčuji si realistické cíle. 1 2 3 4 5 

6. Ostatní podporují mé plány. 1 2 3 4 5 

7. Mám invenci a jsem kreativní. 1 2 3 4 5 

8. Jsem ochoten pracovat bez ohledu na čas. 1 2 3 4 5 

9. Když se mi něco nedaří, začnu znovu. 1 2 3 4 5 

10. Když jde něco obtížně, vytrvám. 1 2 3 4 5 

11. Splním to, co jsem si stanovil. 1 2 3 4 5 

12. Jsem vynalézavý a nápaditý. 1 2 3 4 5 

Výklad: Sečtěte výsledky. Získat můžete nejvýše 60 bodů. Ohodnocení přesahující 30 bodů 

naznačuje, že sebevzdělávací program pravděpodobně dokončíte. Nižší součet by mohl znamenat, 

že byste za svůj rozvoj měli převzít větší zodpovědnost, ale zatím k tomu nejste zřejmě ani 

připraveni ani ochotni. 


