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Resumé: 

Závěrečná bakalářská práce (dále jen práce) na téma: „Učící se 

organizace v podmínkách domů dětí mládeže“ se zabývá problematikou změny 

v souvislosti s aplikací teorie učící se organizace do podmínek školských zařízení 

zájmového vzdělávání. Vychází z dosažných poznatků teorie učící se organizace 

vymezených zejména Peterem M. Sengem. Práce přináší analýzu zjištěných 

výsledků rozsáhlého dotazníkového průzkumu a náhled na možné cesty dalšího 

využití teoretických poznatků v konkrétní řídící praxi ředitelů domů dětí mládeže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary: 

The final Bachelor's Thesis (hereafter Thesis) on the topic "Learning 

Organization in House of Children and Youth Conditions" concerns the 

problem of a changement in relation with an utilisation of the theory of Learning 

Organization in the conditions of educational institutions for leisure time 

activities. It is based on findings of the Learning Organization Theory defined 

especially by Peter M. Senge. The Thesis brings an analysis of results found 

thanks to a large questionnaire and it also brings a point of view on the 

possibilities of further usage of theoretical findings concerning Houses of 

Children and Youth directors' concrete experience in leadership.  
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Úvod 

     Zvlášť poslední období, pro něž jsou charakteristické projevy hospodářské 

krize, ukazuje na vývoj společenských, ekonomických, ale i technologických 

změn, které v konečném důsledku poměrně dramaticky zasáhly téměř celý svět. 

Do popředí se dostává aktuální potřeba nutných změn, selhávání dříve 

používaných postupů, projevuje se nutnost změn firemní kultury, zvyšuje se 

požadavek orientace na zákazníky i zaměstnance, jako zásadní se jeví potřeba 

zvyšovat kvalitu a podporovat aktivní experimentování.1 Manažeři v ziskových i 

neziskových organizacích se každodenně musí vyrovnávat se zásadní otázkou: jak 

se dostatečně rychle, nepřetržitě vzdělávat a jak se učit zvládat proces rychlých 

změn.2 Právě vývoj vnějšího prostředí je pro manažery podnětem pro změny 

řízené organizace na takovou, která ve své činnosti více uplatňuje pružnost, 

pohotovou a promyšlenou reakci i přizpůsobení se měnícímu vnějšímu prostředí, 

zákazníkům, ale i požadavky na kvalifikovanost pracovníků. Pokud má 

v současném období řízená organizace trvale dosahovat žádaných výsledků, 

ukazuje se jako nezbytná podmínka zlepšit řízení lidských zdrojů a v té souvislosti 

vytvářet tzv. učící se organizaci.3  

     Cílem závěrečné bakalářské práce je zjistit aktuální stav uplatňování 

teorie učící se organizace ve specifických  podmínkách školských zařízení 

zájmového vzdělávání (v domech dětí a mládeže, dále jen DDM) a popsat 

možné způsoby její aplikace do praktické činnosti ředitelů a vedoucích 

pracovníků. 

     Pro zjištění stavu uplatňování teorie učící se organizace a vyvození doporučení 

je v práci využit průzkum formou dotazníku širšího vzorku respondentů, 

pracovníků DDM z třinácti krajů České republiky (dále jen ČR). Zkoumaný 

vzorek představuje více než 26 % všech existujících DDM. 

     Oblast, kterou se práce zabývá, má interdisciplinární charakter. Dotýká se 

nejenom oblasti řízení pedagogického procesu, ale i oblasti teorie a praxe 

                                                 
1 TICHÁ, I. Učící se organizace. Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 13.   
2 SLAVÍKOVÁ, L. Vývojové aspekty managementu a řízení školy. Brno : Paido, 2003, s. 215.  
3 TICHÁ, I. Učící se organizace. Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 13.   
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školského managementu, vedení lidí, zprostředkovaně i práva, ekonomiky            

a finančního managementu.   
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1. Učící se organizace – základní pojmy 

     Již téměř třicet let dochází k postupnému vývoji názorů na otázky související 

s učením probíhajícím v organizaci a termínem učící se organizace. 

V minulosti i současnosti jsou ještě stále oba pojmy nesprávně považovány za 

synonyma. Ve skutečnosti se jedná o dva související, ale odlišné pojmy.4 Uvedený 

názor se objevuje například i mezi pracovníky DDM, což dokazují i výsledky 

mého průzkumu.5 Celkem 23 % respondentů si pod pojmem učící se organizace 

představovalo takovou organizaci, ve které se zaměstnanci zúčastňují školení, 

kurzů a seminářů podle vlastního výběru.6 Někteří respondenti dokonce uváděli 

v závěrečné části dotazníku, že mají v organizaci nedostatek prostředků  na další 

vzdělávaní pracovníků. Tato skutečnost ukazuje na to, že v některých DDM je 

pojem učící se organizace nesprávně ztotožňován pouze s pojmem dalšího 

vzdělávání pracovníků anebo s tím, že v organizaci probíhá učení (zájmové 

vzdělávání) anebo školení pracovníků. Podobný přístup je zřejmý i v přístupu 

v ČR obecně7 8 i v dokumentech Evropské unie.9 V ČR je ze strany vlády, 

ministerstev i firem rozvoji učení organizací (firem) samotných věnována 

minimální pozornost a důraz je kladen zejména na vzdělávání jednotlivců. 

Dokládají to i statistické údaje Ústavu pro informace ve vzdělávání týkající se 

obsahu kurzů vzdělávání jednotlivců. Převládají následující témata: ekonomika, 

účetnictví, jazyky, výpočetní technika, marketink a technické oblasti (u firem), 

resp. legislativa, ekonomika, počítače, cizí jazyky, personalistika (u organizací 

státní správy). Naopak manažerské kurzy, které by mohly napomoci uplatňování 

                                                 
4 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vydání. Praha : 

Grada, 2008, s. 450.  
5 Viz. Příloha č. 2 – formulář Dotazník „Učící se organizace“ . 
6 Viz. Příloha č. 3 – formulář Dotazník „Učící se organizace“, II. část, základní pojem.  
7 Viz. BÍLÁ KNIHA. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha : MŠMT, 2001.  
8 Viz.  KOLEKTIV AUTORŮ. České vzdělávání a Evropa. Strategie rozvoje lidských zdrojů při 

vstupu do Evropské unie. Praha : UTV, Tauris, 1999.  
9 Viz. Lisabonská strategie. Cesta k vyššímu hospodářskému růstu. Praha : Úřad vlády ČR, 2004.   
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teorie učících se organizací, mají minimální zastoupení.10 Tato skutečnost může 

mít v ČR negativní vliv  na uplatňování teorie učící se organizace. v praxi.   

 

1.1. Definice učící se organizace 

     V posledním období se mnozí světoví odborníci v oboru managementu 

a vedení lidí zabývají otázkami souvisejícími nejenom s učením (vzděláváním) 

jednotlivců, ale zejména otázkami souvisejícími s učením organizací jako 

takových, tj. otázkami tzv. učící se organizace. Mezi nejznámější světové 

špičky v této oblasti patří Peter M. Senge (1947), v současné době člen 

profesorského sboru Massachusettského technologického institutu. Všeobecně je 

uznáváno, že formuloval termín „učící se organizace“ (The Learning 

Organization). Poprvé tento termín použil v knize Pátá disciplína, kterou vydal 

v roce 1990. V roce 2006 vyšlo její aktualizované vydání, které vychází 

z autorových patnáctiletých zkušeností s uplatňováním myšlenek v praxi. Senge 

dokazuje, že „jedinou konkurenční výhodou, kterou může organizace získat, je 

schopnost učit se rychleji než konkurence“. Dopracoval se k poznání, že je nutné 

opustit iluzi, že „svět je tvořen samostatnými silami, mezi nimiž není žádný vztah. 

Když se této iluze vzdáme, potom můžeme vytvořit učící se organizace“. Učící se 

organizaci charakterizoval jako organizaci, kde „lidé nepřetržitě rozšiřují své 

schopnosti dosahovat výsledků, po nichž skutečně touží, kde se věnuje péče novým 

a objevným způsobům myšlení a kde se lidé neustále učí, jak se společně učit“.11   

     Zajímavá je i definice Jaroslava Jindry, který učící se organizaci považuje za: 

„komplexní model rozvoje lidských zdrojů, v němž se všichni pracovníci učí          

z každodenních zkušeností. Podstatou problému je systém participativního řízení – 

řízení, na kterém se podílejí všichni zaměstnanci. Učící se organizace je 

organizace, která usnadňuje sebevzdělávání všech svých členů a průběžně           

se sama přetváří … podstatou konceptu učící se organizace není vzdělávání, ale 

rozvoj a sebevzdělávání jak jedince, tak organizace. V učící se organizaci je 

                                                 
10 Viz.  JELÍNEK, V. Firemní vzdělávání II: Organizace státní správy – závěrečná zpráva. Ústav 

pro informace ve vzdělávání, 2003.  
11 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : 

Management Press, s. r .o., 2007, s. 21.   
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kladen důraz na dva aspekty: na učení se jednotlivců a na učení se organizace. 

Učící se organizace se vyznačuje tím, že celá organizace se stává systémem, kde 

se jednotlivci učí z činností organizace a kde organizace jako celek se učí ze 

součinnosti jednotlivců. Učení se stává jednou z hlavních činností, jeho rychlost 

může být jediným udržitelným zdrojem konkurenční výhody …Členové týmu 

pracují společně na stanovení cílů, strategií a směrů. Tým podněcuje soustavné 

zlepšování na všech úrovních. Efektivní učící se tým staví na členech týmu sílícího 

během společného plánování a společné odpovědnosti“.12  

     V jistém protikladu s výše uvedeným chápáním učící se organizace je názor, 

který publikoval Zdeněk Častorál: „(...) dosud neexistuje obecně zavedená 

definice učící se organizace. K učící se organizaci se nevztahují jednotné teorie, 

spíše dílčí teorie, metody a techniky.“13  Další naši autoři, např. Jan Barták14  

anebo Michal Henych15, se většinou přiklánějí k vymezení učící se organizace 

podle Sengeho.  Podrobnější analýzu  definic více světových autorů lze najít u 

Ivany Tiché, která v širších souvislostech věnuje pozornost i teoretickým 

východiskům (cyklus učení, typologie stylů učení). Vychází z jednoduchého 

vymezení pojmu „učení jako způsobu, kterým se měníme ve vztahu k minulému 

stavu“ , a vymezuje základní druhy (typy) učení: 

- získávání znalostí (co se učíme), 

- získávání dovedností (jak se učíme), 

- osobnostní rozvoj (učit se, jak co nejvíce využít vlastní potenciál), 

- společné bádání (učit se, jak dosahovat cílů společně).16                    

Autorka vychází z pěti disciplin (oblastí) učící se organizace podle Sengeho. 

                                                 
12 Dostupné na: MOODLE ISIS (pouze pro studenty DOKÁŽU TO), 3.1.2009,  

    http://www.estudovna.cz/mod/resource/view.php?id=22904. Závěr studia, shrnutí, T 10, 

Participativní styl řízení, Principy participativního stylu řízení, Učící se organizace. 
13 ČASTORÁL, Z. Strategický znalostní management a učící se organizace. 1. vydání. Praha : 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. v Edici EUPRESS, 2008, s. 11. 
14 BARTÁK, J. Skryté bohatství firmy. 1.vydání.  Praha : Alfa Publishing, 2006, s. 8. 
15 HENYCH, M. TC Business School, (dostupné on line)  http://www.tcbs.cz/weblog/2008-0522-

ucici-se-organizace i-iii.  
16 TICHÁ, I. Učící se organizace. Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 79. 
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Zároveň se ale zaměřuje i na charakteristiku a praktické kroky na cestě 

k vytváření učíce se organizace.17 

 

1.2. Oblasti – disciplíny nutné pro vytvoření učící se 

organizace 

     Průkopníkem ve vymezení oblastí – disciplín, které jsou potřebné pro 

vytvoření učící se organizace – se stal Senge. Považuje je za „nové dílčí 

technologie, které přivodí inovaci“. Discipliny (učení, vyučování, znalost) 

charakterizuje jako „soubor  teorií a metod, které je potřeba studovat a osvojit si 

je, aby mohly být uplatněny v praxi“. Zároveň zdůrazňuje jejich vzájemnou 

souvislost a propojenost.18   

     První disciplinou je osobní mistrovství, které lze považovat za  základ učící se 

organizace. Vychází ze schopností jednotlivých členů organizace uvědomovat si 

vlastní předpoklady a schopnosti a dál prohlubovat a zdokonalovat své cíle a vize.  

     Mentální modely patří k disciplíně, která vychází z poznání, že každý 

jednotlivec zpravidla jinak vnímá svět i to, jak v něm jedná. Často si lidé tuto 

rozdílnost náhledu neuvědomují a to se projevuje ve způsobu výkonu jejich práce. 

Senge v této souvislosti staví do popředí nutnost vzájemně sdílet vnímání světa, 

vést vzájemné rozhovory, dotazovat se, obhajovat  vlastní názory, ale i přijímat 

názory jiných.   

     Další disciplínou je utváření společné sdílené vize. Má přímou souvislost 

s vedením a vůdcovstvím. Pro každou organizaci má zásadní význam, pokud je 

obraz budoucnosti obrazem chtěným, kdy dochází k identifikaci jednotlivců 

s organizací, což není možné bez utváření společné vize organizace.  

     Týmové učení je považováno za další disciplínu nutnou k vytvoření učící se 

organizace. Za východisko je považován dialog mezi členy týmu, snaha                

o společné přemýšlení, hledání cest a postupů při dosahování společných cílů. To 

se pak projevuje v dalším zdokonalování jednotlivých členů týmu i v dosahování 

výraznějších výsledků týmu i organizace. Většina lidí asi touží být členy skvělého 

                                                 
17 TICHÁ, I. Učící se organizace. Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 58, 71, 83, 89. 
18 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : 

Management Press, s.r.o., 2007, s. 24. 
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týmu. Právě díky postupnému učení jsme schopni dělat to, co jsme třeba dosud 

neuměli, získáváme jiný pohled a měníme i náš vztah ke světu. Učením rozvíjíme 

naše tvořivé schopnosti a  naplňujeme své životní cíle. To má základní význam 

i pro „učící se organizaci, která nepřetržitě zvyšuje svou schopnost vytvářet 

vlastní budoucnost. Takové organizaci pak pouhé přežití rozhodně nestačí.“19 

     Systémové myšlení považuje Senge za pátou disciplinu, která integruje 

předešlé, kdy celek (rozuměj pět disciplín) je chápán více než jenom souhrn 

jednotlivých disciplín. Systémová orientace umožňuje zkoumání vzájemných 

závislostí všech disciplín a v konečném důsledku vede k naplňování vytyčených 

vizí organizace.   

 

1.3. Postup  vytváření učící se organizace  

     Zajímavé je vymezení možného postupu, jak vytvářet učící se organizaci, který 

publikovala Ivana Tichá.20 Lze jej považovat za možný návod rozdělený             

do několika postupných kroků.  

     Prvním krokem je vyhodnocení učení podporujícího kulturu organizace 

formou dotazníku. Cílem je zjistit, co si myslí zaměstnanci o své organizaci. 

Vyhodnocení pak umožňuje zjistit stav a vyvodit závěry pro zlepšení firemní 

kultury organizace.  

     Dále je doporučováno podporovat vše pozitivní. Účelem je vést lidi 

k pozitivnímu myšlení, vytvářet příjemnou atmosféru, nevyhledávat jenom chyby, 

ale naopak chválit za dobře odvedenou práci. Postupně lze v této souvislosti 

uplatňovat i  možnost vzájemného  sdílení pozitivních zkušeností a informací.  

     Jako třetí krok autorka doporučuje posilovat v lidech pocit bezpečí při rozvoji 

iniciativy zaměstnanců (nepotlačovat iniciativu). Důležité je i dostatečně 

naslouchat názorům zaměstnanců a přesvědčit je, že projevená iniciativa neohrozí 

jejich pracovní pozici. Přes vysoké průměrné hodnocení je podle výsledků 

průzkumu v DDM zřejmé, že s touto potíží se setkává asi 28 % respondentů (viz. 

                                                 
19 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : 

Management Press, s.r.o., 2007, s. 31. 
20 TICHÁ, I. Učící se organizace,  Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 91. 
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otázka č. 21).21 S pocitem bezpečí souvisí i uplatňování participativního stylu 

řízení. Pokud prostředí a styl řízení vytváří u zaměstnanců pocit bezpečí, dochází 

k lepšímu využití potenciálu jednotlivců i celého týmu. Jistý problém může nastat, 

pokud vedoucí pracovník z obav z vlastního ohrožení neumožňuje rozvoj 

iniciativy svých podřízených. 

     Dalším doporučovaným krokem je uplatňování zásady odměňovat ochotu 

riskovat. Tato zásada samozřejmě platí pro přijatelná a přiměřená rizika, která 

nebudou ohrožovat organizaci. Účelem je vytvořit klima, v němž nevládnou 

obavy z případného neúspěchu. V rozhodovacích procesech by mělo mít své 

místo i případné riziko možné chyby a zároveň i možnost vyvození poučení 

z případných chyb v důsledku rizika. 

     Pomoc lidem ve vzájemné spolupráci je dalším doporučovaným krokem. 

Účelem je posilování soudržnosti týmu, ale i pěstování pocitu sounáležitosti         

u všech členů týmu. 

     Postup vytváření učící se organizace pokračuje uváděním učení v život. Tento 

krok vychází ze zásady, že každý člen týmu je důležitý pro úspěch organizace. 

Autorka se v této souvislosti zaměřuje zejména na systém vzdělávání 

pracovníků.22  

     Za důležitý lze považovat i krok zaměřený na formulaci a realizaci vize 

organizace. Vize je pojímána jako pojítko mezi členy týmu při realizaci cílů 

organizace. Cíl je samozřejmě možné splnit jenom tehdy, pokud je stanoven                    

a zaměstnanci se s ním vnitřně ztotožňují. Realizace je ale značně závislá na 

manažerských schopnostech vedoucího organizace, popřípadě vedoucích dílčích 

týmů. 

     Při formulaci zbylých dvou doporučovaných kroků – propojení systémů           

a realizace konceptu – autorka vychází z páté disciplíny formulované Sengem 

(systémové myšlení).  

     Postup, který Ivana Tichá zvolila, je inspirativní a představuje možný návod 

k postupným krokům potřebným k realizaci učící se organizace v praxi. 

                                                 
21  Příloha č. 9 a 10, formulář Dotazník „Učící se organizace“, III – diagnostika,  souhrn, graficky  
22 TICHÁ, I. Učící se organizace,  Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 115–120.  
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1.4.  Možné poruchy ve  vytváření učící se organizace  

     Možné překážky na cestě vytváření učící se organizace formuloval Senge      

ve své knize Pátá disciplína.23 Vychází ze skutečnosti, že v mnohých organizacích 

se vyskytuje množství postupných příznaků, že vznikají potíže, ale přecházejí se 

bez povšimnutí, což má za následek většinou krach a konec těchto organizací. To 

pramení z neschopnosti včas rozpoznat bezprostřední ohrožení, vidět možné 

následky hrozeb a včas hledat řešení. Jinak řečeno v organizacích dochází 

k poruchám učení. V této souvislosti se nabízí poměrně aktuální paralela se 

současnou hospodářskou krizí, kterou prožívají některé země světa včetně ČR.  

     Za první vyskytující se poruchu učení je považováno soustřeďování se pouze 

na vlastní pracovní pozici, nevnímání celku a odpovědnosti za celkové výsledky 

organizace. Jinak řečeno: jsem to, co dělám. Zaměstnanci tedy odpovědnost  

pociťují pouze  za své pracovní místo. 

      Další možná porucha je snaha vidět, že nepřítel je někdo mimo nás – snaha 

hledat možné příčiny problému ve vnějším prostředí anebo v jiných 

zaměstnancích organizace. Tato porucha vychází ze soustředění jen a pouze na 

vlastní pracovní pozici a nedostatečného vnímání toho, jak naše konání působí za 

hranicemi naší pracovní pozice. 

     Iluze převzetí iniciativy je další poruchou na cestě k učící se organizaci. Jde  

o jistý druh hledání a likvidace „viníků“ z vnějšího prostředí místo snahy 

pochopit, jak přispíváme k vlastním problémům my sami.  

     Jako poruchu lze charakterizovat i fixaci na události anebo jinak řečeno tzv. 

„hašení požárů“. Největší hrozbou pro organizaci však nejsou náhlé a rychlé 

změny, ale naopak pomalé a postupné procesy. Proto je chybou zaměření na 

krátkodobé a náhlé události, které zpravidla nemají zásadní vliv na budoucnost 

organizace. 

      Poruchou je i nevnímání postupných procesů (narůstajících hrozeb). 

Znamená to, že pokud dlouhodobě nevidíme nebo přehlížíme narůstající změny  a 

hrozby, může to znamenat fatální následky pro organizaci ( podobenství o uvařené 

žábě). 

                                                 
23 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : 

Management Press, s. r. o., 2007, s. 35–44.   
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      Klamná představa učení se na základě zkušeností je další možnou 

poruchou. Pokud se výsledky našeho rozhodování projeví až v daleké 

budoucnosti, není možné se učit pouze z naší přímé zkušenosti. Jedná se o zásadní 

rozhodnutí, která mají následně vliv na systémové záležitosti organizace, 

projevující se ale až za více let, a není možné postupovat metodou pokus a omyl.      

      Další poruchou je tzv. mýtus týmu vedení. Lze jej charakterizovat jako 

skupinu chytrých a zkušených manažerů, kteří zvládnou vše včetně poruch učení. 

Zpravidla ale dochází k udržování pouhého zdání soudržného týmu, který se 

někdy snaží umlčet nesouhlasné projevy a názor jednotlivce vydává za názor 

skupiny. Nedochází k poukazování na rozdíly v předpokladech a zkušenostech 

tak, aby se organizace mohla poučit. Dochází spíše k polarizaci mínění organizace 

a projev nesouhlasu je spíše v podobě obvinění. 

      Pokud lidi v organizaci instinktivně cítí, že něco není v pořádku, je chybou 

obhajovat tradiční postupy a způsoby činnosti. Naopak, je potřebné tradiční 

postupy a způsoby činnosti zpochybňovat a změnit k lepšímu. Jako jistý druh léku 

na poruchy ve vytváření učící se organizace je právě uplatňování pěti disciplín, 

které formuloval Senge (viz. bod osnovy  1.2., str. 10–11). 
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2. Charakteristika středisek volného času – 

domů dětí a mládeže – jako poskytovatelů 

zájmového vzdělávání 

     Za účelem poskytování zájmového vzdělávání  existuje v ČR celkem 297 

školských zařízení – středisek volného času (dále jen SVČ) a stanic zájmových 

činností. V této kapitole považuji za důležité stručně přiblížit specifiku činnosti 

uvedených zařízení a popsat důvody, proč i v těchto zařízeních je žádoucí a 

potřebné věnovat pozornost otázkám uplatňování teorie učící se organizace. 

     Základním typem středisek volného času jsou domy dětí a mládeže (dále 

jen DDM),24 školská zařízení pro zájmové vzdělávání podle § 111 a § 118 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). V souladu s uvedeným zákonem DDM poskytují pro 

účastníky naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé 

oblasti. Zajišťují výchovné, vzdělávací, zájmové, tematické a rekreační akce, 

osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a popřípadě  i další 

osoby. Podílejí se rovněž na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve 

spolupráci se školami a dalšími institucemi se rovněž podílejí na organizaci 

soutěží dětí a mládeže. Poslání a činnost DDM je dána Vyhláškou MŠMT ČR 

číslo 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,  a zřizovací listinou, kterou vydává 

zřizovatel a má ji každý DDM. Činnost se uskutečňuje zpravidla ve více oblastech  

zájmového vzdělávání.  

     Zájmové vzdělávání je v DDM založeno na zásadách: 

a) rovného přístupu,  

b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivců, 

c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech 

účastníků zájmového vzdělávání, 

d) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu 

poznání světa a výše uvedených cílů zájmového vzdělávání,  

                                                 
24 Vyhláška č. 75/2005 Sb., ze dne 9.2.2005, O zájmovém vzdělávání, § 3 a § 4. 
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e) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, 

výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních 

pedagogických přístupů a metod, 

f) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k vytyčeným cílům včetně cílů 

vzdělávacích programů, 

g) možnosti celoživotního vzdělávání člověka při vědomí spoluodpovědnosti      

za své vzdělávání.  

     Zájmové vzdělávání je považováno za veřejnou službu poskytovanou v DDM 

zpravidla za úplatu v souladu s § 12 vyhlášky č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání.  

Obecné cíle zájmového vzdělávání důsledně vycházejí z § 2 zákona 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Respektují Národní program vzdělávání 

(zpracovávaný MŠMT ČR) a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-

vzdělávací soustavy v daném kraji. Konkrétní cíle si stanovuje každý DDM podle 

svých konkrétních podmínek ve školním vzdělávacím programu.  

Za základní cíle zájmového vzdělávání lze považovat zejména: 

a) další rozvoj osobnosti člověka, jeho poznávací, sociální, mravní a duchovní 

hodnoty, 

b) napomáhání získání všeobecného a odborného vzdělání, 

c) pochopení a uplatňování zásady demokracie, právního státu, lidských práv        

a svobod společně s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, 

d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,  

e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respektu k etnické, národnostní, 

kulturní, jazykové a náboženské identitě člověka,  

f) poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, chápání               

a osvojování zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu 

pro soužití v národním i mezinárodním měřítku, 

g) získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně, 

vycházejíc ze zásady trvale udržitelného rozvoje, bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Z koncepce státní politiky pro děti a mládež je zřejmé, že základní 

působení státu ve volnočasových aktivitách je v rovinách podpory a ochrany. 

Cílem státní politiky je podporovat rozvoj školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání a tím: 

 podporovat široké poskytování volnočasových aktivit, 
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 poskytovat a nabízet takové stimulační prostředky a dotační programy, které 

budou podporovat všechny subjekty nabízející kvalitní využití volného času pro 

široké spektrum dětí a mládeže.  

Tato koncepce státní politiky je shrnuta do několika resortních cílů.  

Za nejdůležitější  se považují:25 

 metodická podpora oblasti práce s dětmi a mládeží, 

 metodická podpora tvorby, implementace a inovace školních vzdělávacích 

programů ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, 

 vytváření podmínek pro rozvoj činnosti školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání, rozšíření jejich počtu a působnosti a finanční zabezpečení jejich 

činnosti, 

 podpora tělovýchovných a sportovních akcí, turistických a environmentálních 

aktivity, 

 zabezpečení a podpora nabídky dostupných volnočasových aktivit zaměřených 

na osvojení zdravého životního stylu a na vytváření vztahu k životnímu 

prostředí. 

     Z vlastních zkušeností vím, že v  DDM je ze strany zřizovatelů i ředitelů 

samotných většinou věnována menší pozornost právě oblasti dalšího 

vzdělávání. Převažuje spíše tendence upřednostňovat jednodenní odborné kurzy, 

které  rozvíjejí dílčí odborné kvality podle zařazení jednotlivých zaměstnanců. 

     V rámci praxe funkčního studia ředitelů DDM „Dokážu to“ jsem měl možnost 

prakticky se seznámit s činnosti mnoha DDM v ČR. Zjistil jsem, že existují DDM, 

které stagnují anebo mají existenční potíže (snižování počtů účastníků zájmového 

vzdělávání). Od roku 2000 do roku 2005 zaznamenal  i náš DDM26 zásadní pokles 

účastníků zájmového vzdělávání (o 300). Naopak jiné DDM dosahují                  

ve srovnatelných podmínkách kvalitní a stabilní výsledky. Čím to je? Jednu 

z možných příčin úspěchu (například SVČ Lužánky Brno anebo SVČ Ivančice) 

vidím v uplatňování systému řízení, který využívá principy učící se organizace. Je 

to jedna z možných cest, jak dosahovat kvalitní výsledky, cesta, jak rozvíjet 

metody zájmového vzdělávání i vzdělávání pedagogů volného času.  

                                                 
25 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007–2013, MŠMT. 
26 DDM Praha 2, kde vykonávám funkci ředitele od ledna 2005. 
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    Protože sám pracuji v DDM, rozhodl jsem se bakalářskou práci cíleně zaměřit 

právě na uvedená školská zařízení a zjistit, zda a jak je, či není v jejích 

podmínkách uplatňována teorie učící se organizace. Dál jsem pozornost zaměřil i 

na hledání možných cest, jak právě v těchto zařízeních aplikovat v každodenním 

životě teorii učící se organizace. Podle předběžné domluvy mohou případné 

závěry z mé práce posloužit i Národnímu institutu dětí a mládeže při ovlivňování 

metodické pomoci ve prospěch DDM v ČR.     
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3. Výsledky výzkumu a možné cesty uplatňování  

teorie učící se organizace v podmínkách DDM  

3.1. Cíl výzkumu  

     Cíl  provedeného výzkumu: 

- v podmínkách DDM zjistit stav uplatňování teorie učící se organizace               

se zaměřením na organizační strukturu, procesy, kulturu organizací a stimulaci 

zaměstnanců DDM (dále jen zaměstnanců), 

- zjištěné výsledky výzkumu využít k formulaci doporučení pro možný postup 

v dalším uplatňování teorie učící se organizace v podmínkách DDM. 

     K naplnění cíle byla zvolena metoda provedení empirického výzkumu 

prostřednictvím zpracovaného dotazníku27, ve kterém jsou v rovnováze 

zkoumané kvalitativní i kvantitativní ukazatele zkoumané oblasti.  

      Výzkum byl proveden v měsíci lednu 2009 u širšího vzorku respondentů. 

Respondenti byli osloveni elektronickou formou (e-mail). Do dotazníkového 

výzkumu se zapojilo celkem 78 respondentů z 13 krajů ČR, tj. 26 % všech 

DDM existujících v ČR. Na zaslanou e-mailovou žádost o vyplnění dotazníku 

vůbec neodpověděli respondenti z Plzeňského kraje. Podrobný přehled o počtech 

odevzdaných dotazníků je uveden v příloze č. 4.28  

V dotazníkovém výzkumu byly zastoupeny menší i větší DDM, což je patrno  

z celkového počtu zaměstnanců i počtů účastníků pravidelné činnosti.29              

Za důležité bylo u zaměstnanců považováno i to, jakou pracovní pozici zastávají. 

Největší počet respondentů byl z řad ředitelů DDM (59 %), dále zástupců ředitelů 

(20,5 %). Menší počet respondentů byl z řad vedoucích oddělení (5,1 %)                 

a z řadových pedagogů volného času (15,4 %).30 Vzorek respondentů byl 

dostatečně reprezentativní k vyvozování obecnějších závěrů ve zkoumané oblasti. 

      

                                                 
27 Viz. Příloha č. 2 – formulář Dotazník „Učící se organizace“ . 
28 Příloha č. 4, formulář Dotazník „Učící se organizace“,  I/  1. část, údaje o DDM.  
29 Příloha č. 5,  formulář Dotazník „Učící se organizace“,  I/ 2. až 4. část, údaje o DDM.  
30 Příloha č. 5, formulář Dotazník „Učící se organizace“,  I/2 až 4 část, údaje o DDM.  
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3.2. Výsledky výzkumu provedeného v DDM   

     Za zásadní zjištění z II. části dotazníku (základní pojem) považuji 

skutečnost, že 23 % respondentů si pod pojmem učící se organizace 

představuje nesprávně takový DDM, kde se zaměstnanci zúčastňují školení, 

kurzů, seminářů podle vlastního výběru. Tato skutečnost ukazuje, že v přípravě 

ředitelů a zaměstnanců DDM je věnována malá pozornost teorii učící                  

se organizace.  

     V části III. dotazníkového výzkumu respondenti hodnotili profil DDM          

a hodnocením ve skutečnosti diagnostikovali svůj DDM. Otázky byly aplikovány 

na podmínky DDM, model diagnostiky učící se organizace podle Doc. Ivany 

Tiché Ph.D., Katedra řízení, PEDF ČZU Praha.31 Smyslem otázek bylo zjistit, jak 

respondenti hodnotí  míru uplatňování teorie učící se organizace v  podmínkách 

svého DDM. Respondenti zaznamenávali odpovědi v dotazníku na hodnotící škále 

1 až 5, kdy: 

- 1 a 2 znamenala odpověď: ne, v naší organizaci se nevyskytuje, tvrzení neplatí, 

- 3 znamenala odpověď: nevím, neznám odpověď, 

- 4 a 5 znamenala odpověď: shoda tvrzení se stavem v organizaci. 

Za základní charakteristiky učící se organizace jsou v dotazníku považovány: 

● struktura organizace (pružnost, sdílení informací, týmová spolupráce), 

● procesy ( řízení znalostí, řízení kompetencí, informační technologie), 

● kultura (vedení lidí, podpora učení, zpětná vazba - hodnocení), 

● stimulace ( strategie, osobnostní rozvoj, odměňování). 

Jednotlivé charakteristiky v dotazníku rozvíjelo dál vždy několik dílčích otázek. 

Výslední známka, tj. hodnocení respondenta, je srovnání s ideálním stavem 

(známka 5 z hodnotící škály). Vyhodnocení dotazníků respondentů poskytuje 

odpověď, do jaké míry je v jejich DDM uplatňována teorie učící se organizace. 

Celkový souhrn hodnocení respondentů představuje průměrnou známku 

hodnocení celého vzorku 78 respondentů.32 

     Výzkum byl proveden u většího množství respondentů (78), přesto se 

jednalo jenom o dílčí vzorek respondentů. Pokud by nastala potřeba hlubší 

                                                 
31 TICHÁ, I. Přednáška: Učící se organizace, PF UK, CŠM, 25. 4. 2008.  
32 Příloha č. 6,  formulář Dotazník „Učící se organizace“, III – diagnostika – souhrn.  
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analýzy uplatňování principů učící se organizace v konkrétním DDM, bylo 

by nutné zkoumat vzorek respondentů, pokud možno všech zaměstnanců 

daného DDM, což pro účel bakalářské práce nebylo reálně uskutečnitelné. 

 

3.2.1. Výsledky výzkumu v oblasti struktury organizace 

     Do této části byly zařazeny dvě otázky týkající se pružnosti organizační 

struktury. Podle výsledků dotazníku je zajímavé, že respondenti hodnotí 

pozitivně organizační strukturu jako: 

a) pružnou, umožňující se přizpůsobovat vnitřním a vnějším podmínkám,  

b) pro uskutečňování některých akcí jsou v DDM vytvářeny dočasné týmy mimo 

rámec organizační struktury. Zde byl zjištěn jistý rozpor s otázkou č. 7 

(Uplatňujeme a máme podmínky pro týmovou spolupráci), kde respondenti 

naopak stav týmové spolupráce hodnotili pouze známkou 3,9.  

     Tři otázky byly zaměřeny na sdílení informací. Poměrně vysokými známkami 

(4 a více) respondenti hodnotili: 

a) podporu vzájemné výměny informací mezi zaměstnanci,  

b) využívání informací a zkušeností získaných z jiných DDM, 

c) jednoduchý přístup zaměstnanců k informacím, které potřebují. 

Tato oblast má přímou souvislost s naplňováním jedné z disciplin dle Sengeho – 

disciplíny mentálních modelů, ve které výzkum překvapivě potvrdil, že 

v podmínkách zkoumaných DDM je tato disciplína naplňována dobře.   

 

 

 

 

 

Otázka č. 3/ 

(průměrná známka 4,2) 

Je podporována vzájemná výměna zkušeností mezi zaměstnanci. 

 

           Dvě otázky byly zaměřeny na týmovou spolupráci. V této části hodnocení 

již dochází k dílčímu zhoršení hodnocení respondentů.  

a) Nabízení nových aktivit – služeb klientům: známka je poměrně vysoká (4,4), 

b) podmínky a uplatňování týmové spolupráce: známka je již nižší (3,9). 
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Zkoumaná oblast ukazuje na jisté potíže u části DDM při naplňování 

disciplíny týmové učení jako dalšího předpokladu vytváření učící se 

organizace (horší hodnocení podmínek a uplatňování týmové spolupráce). 

 

 

 

 

 

Otázka č. 7 /  

(průměrná známka 3,9) 

Uplatňujeme a máme  podmínky pro týmovou spolupráci.  

 

     Celkově je oblast struktury organizace respondenty hodnocena ze všech 

oblastí nejlépe.33 

 

3.2.2. Výsledky výzkumu v oblasti procesů 

     Další ze základních charakteristik učící se organizace jsou procesy. 

Významnou součástí procesů je oblast řízení znalostí. Hodnocení této oblasti     

se podle průměrného hodnocení respondentů jeví jako slabší. Sdělování výsledků 

toho, co se kdo naučil, jiným zaměstnancům respondenti hodnotili průměrnou 

známkou 3,8. Ještě nižší průměrnou známku (3,5) obdrželo pravidelné 

vyhodnocování vývojových trendů (klienti, vnější a vnitřní prostředí, vývoj trhu). 

     Výsledné průměrné známky řízení kompetencí ukazují na další ze špatně 

hodnocených oblastí. Otázka, zda jsou zaměstnancům jasné jejich kompetence, 

byla ohodnocena průměrnou známkou 3,8 (pouze 65,4% respondentů hodnotilo 

známkou 4 a 5). U otázky, zda mají jiné organizace zájem o znalosti a dovednosti 

zaměstnanců DDM,  respondenti reagovali průměrnou známkou 3,8 (pouze 58,9 

% respondentů hodnotilo známkou 4 a 5). 

     Do oblasti procesů patří i informační technologie. Poměrně negativní je 

zjištění, že pouze 65,4 % respondentů hodnotilo známkou 4 a 5, že v DDM je 

                                                 
33  Příloha č. 9 a 10, formulář Dotazník „Učící se organizace“, III – diagnostika, souhrn – 

graficky. 
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zpracován plán dalšího vzdělávání zaměstnanců (průměrná známka 3,7). Znamená 

to, že celkem 34,6 % respondentů tvrdilo, že buď o plánu neví, nebo jej DDM 

nemá zpracován. Což je poměrně negativní zjištění. V DDM rovněž dle 

hodnocení respondentů chybí zpracování zásad (standardů) pro práci 

s informacemi (průměrná známka 2,9). Celkem 66,6 % respondentů tvrdilo, že      

o zpracování zásad neví, nebo že je DDM nemá zpracované. Nedobrý stav je             

i v nevyužívání moderních technologií (diaprojektory, multimediální technika), 

což ukazuje průměrná známka 3,7. Pouze 60,3 % respondentů tuhle otázku 

hodnotilo známkou 4 a 5.34 

    

 

 

 

 

Otázka č. 14/  

(průměrná známka 3,7) 

V organizaci využíváme i moderní technologie (diaprojektory, multimediální technika). 

 

 Výsledky v uvedené oblasti ukazují na jisté potíže u větší části zkoumaných 

DDM při naplňování disciplíny osobního mistrovství jako základu učící se 

organizace.  

 

3.2.3. Výsledky výzkumu v oblasti kultury 

     Kultura je rovněž jednou z důležitých charakteristik učící se organizace. Patří 

do ní i vedení lidí. Dobře je respondenty hodnoceno vytváření podmínek pro 

dialog a nové nápady ze strany vedení DDM (průměrná známka 4,0). Věnování 

dostatečné pozornosti oblasti vedení lidí bylo ohodnoceno průměrnou známkou 

3,7. Celkem 38,5 % respondentů odpovědělo záporně nebo neznalo odpověď. 

                                                 
34  Příloha č. 9 a 10, formulář Dotazník „Učící se organizace“, III – diagnostika, souhrn – 

graficky. 
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Tato skutečnost ukazuje, že vedení lidí je v podmínkách DDM nutno věnovat 

větší pozornost. 

     V oblasti podpory učení respondenti ohodnotili průměrnou známkou 3,8 

odpověď na otázku č. 17, zda je v DDM ochota porušit staré zvyky v zájmu 

vyzkoušení nových věcí. Průměrné známky 3,9 dosáhla odpověď respondentů    

na otázku č. 18, zda je další učení podporováno a očekáváno na všech úrovních 

DDM. Výzkum ukázal, že více než 28 % respondentů hodnotilo podporu dalšího 

učení známkou 3, 2 nebo 1, což ukazuje na nižší uplatňování teorie učící se 

organizace v této oblasti. 

     Jisté rezervy se ukazují v oblasti zpětné vazby, tj. v hodnocení. Pravidelné 

hodnocení zaměstnanců s důrazem na jejich další rozvoj (průměrná dosažená 

známka u otázky č. 19 byla pouze 3,8) hodnotilo pouze 60,2 % respondentů 

známkou 4 a 5. Otázku č. 20, zda jsou zastaralé procedury, formy a postupy práce 

průběžně měněny za novější, pouze 69,2 % respondentů hodnotilo známkou 4 a 5 

(průměrná známka 3,8). Na otázku č. 21, zda lze v DDM otevřeně sdělovat jiné 

názory, nesouhlas bez obav z represe, byla dosažena průměrná známka 4,1, což 

znamená, že 71,8 % respondentů reagovalo známkou 4 a 5. Znamená to ale 

zároveň, že 28,2 % respondentů na otázku nedokázalo jednoznačně odpovědět 

nebo odpovědělo záporně. Svědčí to o skutečnosti, že i v dnešní době se ještě 

stále najdou DDM, kde existují obavy z represe v případě sdělení jiného 

názoru nebo nesouhlasu. 

 

 

 

 

 

Otázka č.21 /  

(průměrná známka 4,1) 

U nás lze jiné názory, popřípadě nesouhlas otevřeně sdělovat bez obav z represe.  

 

Oblast kultury organizace ukazuje u zkoumaných DDM na nedostatky 

v souvislosti s uplatňováním disciplíny - týmové učení a osobní mistrovství.  



 

 26

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1 2 3 4 5

3.2.4. Výsledky výzkumu v oblasti stimulace  

     Další charakteristikou učící se organizace je stimulace. Do ní patří i strategie 

organizace, která byla respondenty hodnocena poměrně dobře. Většina 

respondentů odpověděla, že jejich DDM má jasně formulované poslání (průměrná 

známka 4,4). Vize je korigována s přihlédnutím ke změnám (průměrná známka 

4,0).  

 Poměrně negativní je zjištění v oblasti osobnostního rozvoje. Zaměstnanci 

zkoumaných DDM nemají zpracovány plány osobnostního rozvoje a stanoveny 

cíle v oblasti znalostí, dovedností a zkušeností (průměrná známka 2,5). Znamená 

to, že pouze 19,2 % respondentů použilo známku 4 a 5. 

Další rezervy se ukazují v odměňování zaměstnanců. Nízká průměrná známka 

3,5 ukazuje u hodnocení systému odměňování zaměstnanců (dobrý a přehledný 

systém). Pouze 25 % respondentů tento systém hodnotilo známkou 4 a 5. Ještě 

horší výsledek byl dosažen u hodnocení udělování nepeněžních odměn (průměrná 

známka 2,3). Pouze 25,6 % respondentů odpovědělo kladně – použilo známku 4 a 

5.35 Přesto u řady DDM existuje docela zajímavá plejáda nepeněžních odměn.36 

Zkoumaná oblast má souvislost s uplatňováním další disciplíny učící se 

organizace, tj. osobní mistrovství. Výzkum ukázal na nedostatky v oblasti 

osobnostního rozvoje. Další negativní souvislost má i nižší hodnocení 

respondentů v souvislosti s úrovní odměňování zaměstnanců. 

Další souvislost má zkoumaná oblast i s disciplínou utváření společné sdílené 

vize. Výzkum potvrdil, že naprostá většina zkoumaných DDM má jasně 

formulovanou vizi – poslání, které je korigováno s přihlédnutím ke změnám. 

 

 

 

 

Otázka č.22 /  

(průměrná známka 4,1) 

Naše organizace má jasně 

formulované poslání. 

                                                 
35 Příloha č. 9 a 10, formulář Dotazník „Učící se organizace“, III – diagnostika, souhrn – graficky 
36  Příloha č. 7,  Nepeněžní odměny udělované zaměstnancům (26. otázka dotazníku). 
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3.2.5. Jiné připomínky a náměty respondentů k problematice 

„učící se organizace“ 

     Celkem 15 respondentů tj. 19,2 %, využilo možnosti vznést připomínky 

související s „učící se organizací“.37 

Celkem 14 připomínek charakterizuje podmínky, ve kterých DDM v současné 

době pracují: 

- nízký počet pracovníků na požadované výkony, 

- velké časové zatížení, 

- nedostatek finančních prostředků na platy a DVPP, 

- značné množství administrativy, 

- mnozí zaměstnanci nepovažují za nutné zdokonalovat se, 

- malá možnost delegování. 

     Výše uváděné názory respondentů dokreslují, že většina DDM pracuje 

v poměrně složitých podmínkách. 

Kromě uvedených připomínek stojí za pozornost i další dvě připomínky. Jeden 

respondent považuje za nezbytnost přizpůsobit se novým podmínkám a druhá 

připomínka je opravdu průkopnická – „hodně nám napomohl systém zavedení 

ISO v DDM“. To znamená, že v ČR již existuje i DDM, který zavedl systém ISO. 

Podařilo se zjistit, že se jedná o DDM Praha 8, kde již funguje systém kvality 

ISO. 

 

3.2.6. Naplnění cílů výzkumu  a shrnutí výsledků výzkumu 

     Stanovený cíl výzkumu byl splněn. Respondenti vyplněním dotazníku 

odpověděli, jak je v podmínkách DDM uplatňována teorie učící se organizace,     

a provedli diagnostiku DDM v jednotlivých oblastech: 

● struktura organizace, 

● procesy, 

● kultura,  

● stimulace.   
                                                 

37  Příloha č. 8, Připomínky a náměty respondentů k problematice učící se organizace. 
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   Respondenti potvrdili, že DDM pracují ve složitých podmínkách. Zajímavé 

je ale, že i přes složité podmínky průměrné známky odpovědí respondentů 

ukazují na pozitivní snahu uplatňovat teorii učící se organizace v praktickém 

životě a podmínkách DDM. Zvlášť markantní a inspirativní je u některých DDM 

například používání některých metod nepeněžního hodnocení zaměstnanců.38 

 

     Z celkových výsledků je zřejmé, že nejhůře respondenti hodnotili: 

 V oblasti procesů: 

Část informační technologie, otázku č. 13 (Máme v organizaci zpracované 

zásady /standardy/ pro práci s informacemi), kde průměrná známka 

odpovědí je 2,9. Celkem 52 respondentů (tj. 66,7 %) odpovědělo na danou 

otázku buď záporně, nebo že neví. Znamená to, že většina z tázaných 

DDM nemá zpracovávány zásady pro práci s informacemi.   

 V oblasti stimulace: 

 Část osobnostní rozvoj, otázku č. 24 (Zaměstnanci mají zpracovány plány 

osobnostního rozvoje a stanoveny cíle v oblasti znalostí, dovedností             

a zkušeností), kde průměrná známka odpovědí je 2,5. Znamená to, že 

většina respondenti potvrdila, že DDM nemají zpracované plány 

osobnostního rozvoje a stanoveny cíle pro jednotlivé zaměstnance. 

 Část odměňování, otázku č. 26 (zaměstnancům se udělují i nepeněžní 

odměny), kde průměrná známka odpovědí je 2,3. Znamená to, že ve většině 

tázaných DDM se nepoužívají nepeněžní druhy odměn. Překvapivá je 

zjištěná skutečnost, že 20 respondentů (25,6 %) naopak uvádí, že v jejich 

DDM se nepeněžní odměny udělují, a dokonce uváděli celou plejádu 

inspirativních druhů nepeněžních odměn.39  

 

Z celkových výsledků je zřejmé, že nejlépe respondenti hodnotili:  

 V oblasti struktury: 

 část týmová spolupráce, otázku č. 6 (Zkoušíme nabízet nové služby 

/aktivity/ klientům) – průměrná známka odpovědí byla 4,4. Ve většině 

tázaných DDM nabízejí nové služby a aktivity pro klienty. 

                                                 
38 Příloha č. 7, Dotazník, otázka č. 26, Zaměstnancům se udělují i nepeněžní odměny. 
39  Příloha č. 7, Dotazník, otázka č. 26 (slovní popis respondentů) druhy udělovaných nepeněžních 

           odměn 
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 V oblasti stimulace: 

 část strategie, otázku č. 22 (Naše organizace má jasně formulované poslání) 

– průměrná známka odpovědi byla 4,4. Znamená to, že většina DDM má 

jasně formulované poslání. Poměrně vysoké hodnocení bylo 

zaznamenáno rovněž v oblasti struktury (otázky č. 1, 2, 3, 4, 5): známky 

odpovědí byly od stupně 4,0 a výše. Podobné průměrné známky byly 

dosaženy v oblasti kultury (otázka č. 15 a 21). Rovněž v oblasti stimulace 

byl u otázky č. 23 dosažen u odpovědí respondentů průměr 4,0. 

     Další cíl výzkumu – využití zjištěných výsledků výzkumu k formulaci 

doporučení pro možný postup v dalším uplatňování teorie učící se organizace 

v podmínkách DDM – byl rovněž naplněn a je popsán v následujícím bodu 

osnovy 3.3. 

 

3.3. Možné cesty uplatňování teorie „učící se organizace“ 

v podmínkách DDM 

     Po prostudování dostupné literatury a provedení analýzy dotazníkového 

výzkumu jsem dospěl k závěru, že v podmínkách většiny tázaných DDM dochází 

k postupnému vytváření podmínek a praktického uplatňování teorie učící se 

organizace. Přesto stojí za povšimnutí vymezení  několika zásadních postupných 

kroků, které mohou napomoci vytváření učící se organizace. 40 

Co mají DDM dělat, jak postupovat? Co důležitého učinit, aby se DDM staly 

učící se organizací? Při hledání  odpovědí na uvedené otázky lze doporučit:  

1. Zlepšit vzdělávání vedoucích pracovníků DDM – tento bod je nutné 

považovat za zásadní. Část zaměstnanců DDM zřejmě jako první napadne 

odpověď: Na další vzdělávání nemáme peníze. Ano, pokud se v DDM čeká, že 

peníze přijdou samy, tak na vzdělávání nebudou peníze asi nikdy. Zkušenosti 

mnoha DDM ukazují, že i za cenu použití vlastních finančních zdrojů je žádoucí 

věnovat pozornost dalšímu vzdělávání zaměstnanců.    

2. Zlepšit objasňování zásad vytváření učící se organizace tak, aby 

zaměstnanci věděli, co konkrétně tento pojem znamená. Jen tak se může 

                                                 
40  TICHÁ, I., Učící se organizace. Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 91.  
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dostat více do povědomí nejenom vedoucích zaměstnanců DDM. Dotazníkový 

výzkum prokázal, že 23 % dotázaných respondentů přesně neví, co pojem 

učící se organizace znamená. Naskýtá se pak otázka, jak jej mají uplatňovat 

v praktickém životě. 

 3. Zjistit, jaké jsou předpoklady pro uplatňování teorie učící se organizace. 

K získání názorů zaměstnanců, jak jsou v praxi  uplatňovány principy učící se 

organizace, může dobře posloužit dotazníkový výzkum. Jednou z možností je 

využití dotazníku z  bakalářské práce.41 Dotazník lze dál upravit na podmínky 

daného DDM.  

Pokud je v organizaci uplatňován systém participativního řízení, lze stav zjistit 

i jinými metodami (např. facilitovaná porada, provedení swot analýzy). 

 4. Důsledně uplatňovat všechny principy učící se organizace, které 

vypracoval P. M. Senge. V praktickém životě daného DDM jde o: osobní 

mistrovství, mentální modely, utváření společné sdílené vize, týmové učení    

a systémové myšlení. Za zásadní lze považovat i aplikaci zmíněných disciplín 

do jednotlivých oblastí života dané organizace, zároveň se jeví jako důležité 

vice si uvědomovat jejich vzájemnou souvislost a propojenost. 

5. Věnovat pozornost funkčnosti struktury organizace. Ze zkušeností je 

zřejmé, že změny organizační struktury jsou někdy bolestivé a narážejí         

na staré zvyklosti, stereotyp a někdy i nechuť některých zaměstnanců cokoliv 

měnit. Působení vnitřních a vnějších podmínek způsobuje často i v DDM 

nutnost mít funkční, pružnou a smysluplnou strukturu. Požadavkem doby je    

i vytváření dočasných  týmů (mimo rámec organizační struktury). Je pozitivní, 

že i v DDM k této změně prokazatelně dochází. 

Úzkou souvislost se strukturou organizace má sdílení informací (výměna 

zkušeností mezi zaměstnanci, využívání zkušeností jiných, snadný přístup 

k potřebným informacím). Rovněž vytváření podmínek pro týmovou 

spolupráci a aktivní nabízení nových služeb klientům poskytuje vhodné 

předpoklady pro uplatňování učící se organizace v činnosti DDM. 

6. Zlepšovat řízení procesů probíhajících v organizaci. Důležité je řízení 

znalostí tj. jak si zaměstnanci vzájemně sdělují naučené, jak se vyhodnocují 

                                                 
41  Viz. Příloha č. 2 – formulář Dotazník „Učící se organizace“.  
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vývojové trendy (klienti, vnější, vnitřní prostředí) a jaké se v té souvislosti 

přijímají opatření. 

V oblasti procesů je neméně důležité i řízení kompetencí. Jde o to, aby 

zaměstnanci znali své kompetence a kompetence jiných zaměstnanců podle 

organizační struktury. Důležitým ukazatelem je i skutečnost, zda o dovednosti 

a zkušenosti zaměstnanců DDM mají zájem i jiné organizace.  

Za důležité lze považovat to, zda má organizace v oblasti informačních 

technologií zpracované zásady pro práci s informacemi, zda jsou využívány 

moderní informační technologie a zda má organizace zpracován a naplňován 

plán dalšího vzdělávání zaměstnanců. Zde má význam nejenom další 

vzdělávaní a sebevzdělávání, a to nejenom jednotlivců, ale i organizace jako 

takové. 

7. Vytvářet kulturu (tzv. firemní kulturu). Tento proces  má nezastupitelné místo 

na cestě k vytváření učící se organizace. V této oblasti bohužel                      

ve zkoumaných DDM většina respondentů přiznala nedobrý stav (většina 

odpovědí byla pod průměrem 4). V této souvislosti je důležité formování 

nejenom prostředí DDM, ale i vztahů (nadřízení – podřízení, participativní 

způsob řízení, vztahy mezi zaměstnanci navzájem, vztahy ke klientům). 

Důležité je vytváření podmínek pro dialog, nové nápady a zvýšená pozornost 

vedení lidí. 

Významná je i podpora dalšího učení nejenom z vlastních, ale i z cizích 

zkušeností. Zde vystupuje do popředí ochota jít i novými cestami a někdy 

zdravé riskování (porušit staré zvyky v zájmu vyzkoušení nových věcí). 

Své místo a význam má i zpětná vazba při hodnocení. Pro progresivní rozvoj 

DDM má velký význam pravidelné hodnocení zaměstnanců, změny 

zastaralých forem práce, zdravé riskování při zkoušení nových věcí, kdy 

organizace se postupně přetváří sebe sama. Pokud chceme v DDM budovat 

učící se organizaci, nemohou zde mít místo obavy zaměstnanců z možné 

represe, pokud vyjádří jiný názor či nesouhlas (44 % respondentů připustilo 

obavy z možné represe, což ukazuje na nedobrý stav). 

8. Stimulovat pracovníky – má rovněž důležitý význam pro uplatňování učící se 

organizace. Přímo s ním souvisí ztotožnění anebo sladění osobních cílů 

jednotlivců s cíli organizace. Pozitivní skutečností je, že respondenti v oblasti 

strategie v naprosté většině (asi 84 %) hodnotili známkou 4 a 5, že jejich 
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DDM má jasně formulované poslání. Pozitivní je i skutečnost, že DDM své 

vize korigují s přihlédnutím ke změnám. To je však pouze jedna stránka věci. 

V mnohých ziskových organizacích (podle zkušeností z manažerských praxí 

například Microsoft, Linet spol. s r. o.) zásadně pokročili ve stimulaci 

pracovníků v oblasti osobnostního rozvoje (stanovení individuálních cílů 

v oblasti znalostí, dovedností a zkušeností). Na tuto oblast je potřebné zaměřit 

pozornost i v podmínkách DDM (jedná se o jednu z nejhůře hodnocených 

oblastí zjištěných v rámci výzkumu).  

Zcela zásadní se jeví oblast odměňování zaměstnanců (pružné a spravedlivé 

odměňování). Negativně se zde projevuje nedostatek finančních prostředků  

na nenárokové složky platů zaměstnanců DDM ale i školství obecně. Přesto 

zkušenosti z praxe mnohých DDM ukazují, že i tato oblast je řešitelná (využití 

fondu odměn a využívání nepeněžních druhů odměn anebo možných 

zvýhodnění). Je zřejmé, že úroveň již zmiňovaných ziskových organizací je 

v podmínkách DDM nedosažitelná, přesto je i tato oblast s jistými omezeními 

řešitelná. 

     Mnohé DDM se v posledních několika letech potýkají s poklesem počtu 

účastníků zájmového vzdělávání. Tato skutečnost zákonitě vede ke 

snížení počtu normativních klientů, následně ke snižování počtu 

zaměstnanců a finančních prostředků. Zdálo by se být paradoxní, že jiné 

DDM dokážou ve srovnatelných podmínkách zvyšovat výkony a počty 

účastníků zájmového vzdělávání jim rostou. Čím to může být, že             

ve srovnatelných podmínkách někdo výkony zvyšuje a u jiných výkony 

klesají? Jsem přesvědčen, že tato skutečnost je jedním z důkazů, že 

aplikace teorie učící se organizace do podmínek DDM není módní ani 

samoúčelný proces. Naopak, smysl a přínos učící se organizace spočívá 

právě v Sengem zmiňované konkurenční výhodě, kdy organizace je 

schopna učit se rychleji než konkurence a lidé v ní rozšiřují své 

schopnosti dosahovat výsledků. 42 

                                                 
42 Viz. SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : 

Management Press, s.r.o., 2007, s. 21. 
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Závěr 

     Cíl závěrečné práce se podařilo naplnit. Přispěl k tomu zejména dotazníkový 

výzkum – vzorek 78 respondentů z celkem 13 krajů ČR (26 % všech existujících 

DDM v ČR). Podařilo se zjistit aktuální stav uplatňování teorie učící se 

organizace v podmínkách DDM a v bodě 3 osnovy závěrečné práce byly popsány 

možné způsoby aplikace teorie učící se organizace v praktické činnosti ředitelů    

a vedoucích pracovníků DDM.  

     Na závěr považuji za důležité zdůraznit jeden z aspektů učící se organizace - 

nutnost vytvořit změnu jak jednotlivci vnímají sebe sama a svůj svět. V oblasti 

školství obecně je možné se často setkat s názory, že pro pedagogickou práci jsou 

špatné podmínky, děti „zlobí“ více, než tomu bylo v minulosti, na oblast školství 

je obecně vyčleňováno málo peněz, platy pedagogů jsou nízké, na učební 

pomůcky nestačí přidělené prostředky apod. Samozřejmě všechny tyto názory 

mají racionální jádro a dá se s nimi v obecné rovině souhlasit. Senge tuto 

skutečnost dobře vystihl a ukázal možnou cestu, jak lze postupovat                       

i v podmínkách školství. „Podstatou učící se organizace je změna myšlení – 

přechod od vnímání sebe sama jako bytosti oddělené od světa k pochopení své 

osobní spojitosti se světem, od vnímání problémů jako nepříjemnosti, jež nám 

působí někdo jiný nebo něco jiného (někde vně nás), k poznání jak naše vlastní 

jednání vytváří problémy, které zakoušíme. Učící se organizace je místo, v němž 

lidé nepřetržitě poznávají, jak vytvářejí svou skutečnost. A jak ji mohou měnit." 43 

Tato myšlenka ukazuje na možnou cestu jak skutečnost mohou pracovníci DDM 

měnit, i když vnější podmínky nejsou zrovna příznivé. 

                                                 
43  SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : 

Management Press, s.r.o., 2007, s. 30.  
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Příloha 1.  Seznam použitých zkratek  

DDM Dům dětí a mládeže     

SVČ Středisko volného času  

DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

ČR Česká republika 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PF UK, CŠM      Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Centrum školského 

managementu   

PEDF ČZU        Pedagogická fakulta České zemědělské univerzity 

NIDM  Národní institut dětí a mládeže 

ISO  International Standards Organization – Mezinárodní organizace   

                            pro standardizaci 
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Příloha 2. Dotazník - Učící se organizace - formulář 

 

Leden 2009 - průzkum - forma dotazník 
Milé kolegyně a kolegové. Prosím o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož výsledky budou sloužit 
jako podklady pro vypracování mé závěrečné bakalářské práce na téma: „Učící se organizace v 
podmínkách domů dětí a mládeže".   
Děkuji Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku. 
Ján Rybárik, ředitel DDM Praha 2 

DOTAZNÍK Prosím, Vaši odpověď 
označte křížkem X

 

anebo volně vypište 
(tam, kde jsou tečky) 

………..

I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 

1 Kraj :  
……………………………………...……

2 
Celkový počet interních 

zaměstnanců DDM 
(SVČ) …...… 

3 V pravidelné činnosti máme ročně účastníků:           
                        

       a)   
do 
600  b)   

600 - 
1000 c)   nad 1000   

                                        

4 Moje pracovní pozice je:               

  a)    ředitel(ka)     c)   vedoucí oddělení      
                        

  b)   zástupce ředitele     d)     řadový pedagog         
                        

II. ČÁST - ZÁKLADNÍ POJEM  

1  Pod pojmem "učící se organizace" si představují  takový DDM (SVČ), kde:     
  (můžete vybrat maximálně dvě odpovědi)            
  

a) zaměstnanci se zúčastňují školení, kurzů, seminářů podle vlastního výběru 
  
                       

  b) je podporováno další vzdělávání zaměstnanců, které je využíváno  pro další rozvoj a 
naplňování cílů a poslání organizace   

                       

  c) jsou k "učení se" využívány zkušenosti vlastní i cizí, využívají se stávající i nové 
příležitosti naskýtající se organizaci   
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III. ČÁST - PROFIL - DIAGNOSTIKA VAŠEHO DDM (SVČ) 

Vaši odpověď prosím označte křížkem v odpovídajícím políčku 
hodnocení. Hodnotící škála 1–5 znamená, že 1 = ve Vaší 
organizaci se nevyskytuje, tvrzení neplatí. Naopak 5 = 
vyjadřuje Vaši shodu tvrzení se stavem v organizaci. 

  X    

         
NE  ANO 

 - - - ? + ++ 

TVRZENÍ  
HODNOCENÍ 

1 2 3 4 5 

1 
Organizační struktura u nás je pružná a umožňuje 
přizpůsobovat se vnitřním a vnějším podmínkám 

          

2 
Pro uskutečnění některých akcí jsou vytvářeny dočasné 
týmy (mimo rámec organizační struktury)           

3 
Je podporována vzájemná výměna zkušeností mezi 
zaměstnanci           

4 
Ve své práci využíváme i informace a zkušenosti získané    
z jiných DDM (SVČ)           

5 
Všichni zaměstnanci mají jednoduchý přístup                     
k informacím, které potřebují           

6 Zkoušíme nabízet nové služby (aktivity) klientům  
          

7 Uplatňujeme a máme podmínky pro týmovou práci 
          

8 
Výsledky toho, co se kdo naučil, si vzájemně zaměstnanci 
sdělují            

9 
Pravidelně vyhodnocujeme vývojové trendy (klienti, vnější 
a vnitřní prostředí, vývoj "trhu" …)           

10 Zaměstnancům jsou jasné jejich kompetence 
          

11 
O znalosti a dovednosti našich zaměstnanců mají zájem    
i jiné organizace           

12 
V naší organizaci máme zpracovaný plán dalšího 
vzdělávání            

13 
Máme v organizaci  zpracované zásady (standardy) pro 
práci s informacemi           

14 
V organizaci využíváme i moderní technologie 
(dataprojektory, multimediální technika)           

15 
Vedení DDM (SVČ) vytváří podmínky pro dialog a nové 
nápady i za cenu určitého rizika           

16 Oblasti vedení lidí je věnovaná dostatečná pozornost 
          

17 
Existuje ochota porušit staré zvyky v zájmu vyzkoušení 
nových věcí           

18 
Další "učení se“  je očekáváno a podporováno na všech 
úrovních naší organizace           

19 
Zaměstnanci jsou pravidelně hodnoceni, důraz je kladen    
i na jejich další rozvoj            
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                NE   ANO
                 - - - ? + ++ 

TVRZENÍ  
HODNOCENÍ 

1 2 3 4 5 

20 
Zastaralé procedury, postupy, formy práce jsou průběžně 
měněny za novější           

21 
U nás lze jiné názory, popřípadě nesouhlas otevřeně sdělovat 
bez obav z represe           

22 Naše organizace má jasně formulované poslání           
23 Vize organizace je korigována s přihlédnutím ke změnám           

24 
Zaměstnanci mají  zpracovány plány osobnostního rozvoje    
a stanoveny cíle v oblasti znalostí, dovedností a zkušeností           

25 
Organizace má přehledný a dobrý systém odměňování 
zaměstnanců           

26 
Zaměstnancům se udělují i nepeněžní odměny           
Prosím uveďte jaké:………………………………………..……           

27 
Vaše připomínky a náměty k problematice "učící se" organizace: 

  

Děkuji za vyplnění dotazníku ☺ 
Dotazník byl zpracován s využitím přednášky: "Učící se organizace" PF UK, CŠM, 25.4.2008, 

Doc. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., Katedra řízení, PEDF ČZU Praha 

 

 

Příloha 3. Dotazník - II. část - základní pojem 

II. ČÁST - ZÁKLADNÍ POJEM    

1 

 Pod pojmem "učící se organizace" si respondenti představují  
takový DDM (SVČ), kde:                                                              
(respondenti si mohli vybrat maximálně dvě z odpovědí)             

% z celkového počtu 
odevzdaných 

dotazníků  

a) zaměstnanci se zúčastňují školení, kurzů, seminářů 
podle  vlastního výběru 

18 23 %  

b) je podporováno další vzdělávaní zaměstnanců, které je 
využíváno pro další rozvoj a naplňování cílů a poslání 
organizace 

63 81 % 
 

c) jsou k "učení se" využívány zkušenosti vlastní i cizí, 
využívají se stávající i nové příležitosti naskýtající se 
organizaci 

52 67 %  

  © Ján Rybárik, březen 2009     
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Příloha 4. Dotazník - I. část /1 - údaje o DDM (SVČ) 

DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 
Podle sdělení NIDM je v ČR:  284 SVČ a 13 stanic zájmových činností,  tj. celkem 297 
školských zařízení pro poskytování zájmového vzdělávání. 

Celkem bylo odevzdáno:  78 dotazníků, tj. 26 % z celkového počtu existujících DDM 

KRAJ 
ODEVZDÁNO DOTAZNÍKŮ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

Praha                                       

Středočeský kraj                                       

Plzeňský kraj                                       

Jihočeský kraj                                       

Karlovarský kraj                                       

Ústecký kraj                                       

Liberecký kraj                                       

Královéhradecký kraj                                       

Kraj Vysočina                                       

Pardubický kraj                                       

Olomoucký kraj                                       

Zlínský kraj                                        

Jihomoravský kraj                                       

Moravskoslezský kraj                                       
© Ján Rybárik, březen 2009  

 

Příloha 5. Dotazník, I. část / 2 až 4, údaje o DDM  

DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY 
PRŮZKUMU 

I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 
2 / Celkový počet interních zaměstnanců 
DDM 

Počet 
respondentů 

% počet 
respondentů 

do 5 17 22 
do 10 22 28 

do 20 25 32 

nad 20 14 18 
© Ján Rybárik, březen 2009  
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DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY 

PRŮZKUMU 
I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 

3 / Celkový počet účastníků v pravidelné 
činnosti (2008/2009) 

Počet 
respondentů 

% počet 
respondentů 

a) do 600 18 23 

b) 600–1000 26 33 

c) nad 1000 34 44 

© Ján Rybárik, březen 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY 
PRŮZKUMU 

I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 

4 / Pracovní pozice respondentů 
Počet 

respondentů 
% počet 

respondentů 

a) ředitel (ředitelka) 46 59 

b) zástupce ředitele 16 20,5 

c) vedoucí oddělení 4 5,1 

d) řadový pedagog 12 15,4 

© Ján Rybárik, březen 2009  

 

 

 

 



 

 43

Příloha 6. Dotazník, III. část, diagnostika - souhrn 
DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
III. ČÁST - PROFIL - DIAGNOSTIKA DDM (SVČ) podle hodnocení respondentů 
Odpověď respondenti označovali křížkem v odpovídajícím políčku hodnocení. Hodnotící škála 1–5 znamená, že 1 = v naší organizaci se nevyskytuje, tvrzení neplatí, 3 znamená nevím, neznám 
odpověď. Naopak 5 vyjadřuje shodu tvrzení se stavem v organizaci. 

HODNOCENÍ 
NE 

? 
ANO 

- - -   + + +   
1 2 3 4 5 

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

Pružnost 
1                                                         
2                                                       

Sdílení informací 

3                                                         
4                                                       
5                                                       

Týmová spolupráce 
6                                                         
7                                                       

P
R

O
C

E
S

Y
 

Řízení znalostí 
8                                                       
9                                                        

Řízení kompetencí 
10                                                       
11                                                         

Informační technologie 

12                                                      
13                                                         
14                                                      

K
U

L
T

U
R

A
 

Vedení lidí 
15                                                         
16                                                      

Podpora  "učení" 
17                                                       
18                                                         

Zpětná vazba - hodnocení 

19                                                       
20                                                       
21                                                       

S
T

IM
U

L
A

C
E

 

Strategie 
22                                                       
23                                                       

Osobnostní rozvoj 24                                                      

Odměňování 
25                                                         
26                                                         
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Příloha č. 7.  Nepeněžní odměny udělované zaměstnancům (26.otázka dotazníku) 
DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY PRŮZKUMU 

III. ČÁST - PROFIL - DIAGNOSTIKA DDM (SVČ) podle hodnocení respondentů 

S
T

IM
U

L
A

C
E

 

O
dm

ěň
ov

án
í 

26 
Zaměstnancům se udělují     

i nepeněžní odměny 
( průměrná známka 2,3) 

35 13 10 9 11 78        

44,9 % 16,7 % 12,8 % 11,5 % 14,1 % 

  

               
                            

S
T

IM
U

L
A

C
E

 

O
dm

ěň
ov

án
í 

26 

Prosím uveďte,  jaké nepeněžní odměny se udělují zaměstnancům:            
10x pochvala, uznání                     

2x veřejné poděkování      FKSP: 2x společný kult.a sport.program       

1x pochvala v médiích         1x zájezd zdarma          
2x pozvání na „ředitelské kafe“  2x oblečení DDM         
1x pozvání na oběd        1x lístky do divadla          

1x předání květiny          2x stravenky          

1x předání čokolády          1x zapůjčování materiálu zdarma       

   

3x používání mobilních telefonů              
1x k dispozici notebook               
1x hezké pracovní prostředí                

1x 
vstřícnost při zpracovávaní 
rozvrhu                  

   

2x umožnění pružné pracovní doby              
1x skoro nic                                         
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              Příloha č. 8.     Připomínky a náměty respondentů k problematice učící se organizace 
 

 

DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
III. ČÁST - PROFIL - DIAGNOSTIKA DDM (SVČ) podle hodnocení respondentů 

27

 

připomínky a náměty respondentů k problematice "učící se" organizace: 
4x nízký počet pracovníků na požadované výkony 
3x veliké časové zatížení  
2x málo peněz na platy 
1x málo peněz na DVPP 
1x značné množství písemných agend 
1x přizpůsobení se novým podmínkám = nezbytnost 
1x mnozí zaměstnanci nepovažují za nutné zdokonalovat se 
1x malá možnost delegovat  
1x hodně napomohl systém zavedení ISO v DDM !!!! 

© Ján Rybárik, březen 2009  


