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Resumé:

 Tato bakalářská práce v teoretické části popisuje základní poznatky a některé metody v

oblasti plánování osobního rozvoje a plánování rozvoje pracovníků v organizacích.

Vychází z již popsaných používaných kompetenčních přístupů a postupů tvorby

strategického plánování, organizování a hodnocení rozvoje pracovníků v organizacích.

V praktické části analyzuje systém plánování a hodnocení ve školách a nabízí využití

efektivních metod postupů, které školy nejčastěji využívají.

Summary:

The  theoretical  part  of  this  bachelor  work  describes  the  basic  information  and  some
methods of the area of personal development and staff planning development in
organizations.It uses these described and employed demarcation accesses and progress
of planning creation and organizations and evalution staff development in
organizations.The practical part of this work analyses the planning and evaluation
system at schools and it presents the exploitation of the efective and progressive
approaches that are very often used up at schools.
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ÚVOD:

 Dnešní doba rychlých změn a zvratů klade na každého z nás mnoho požadavků, musíme

se neustále přizpůsobovat změnám, které přicházejí. Vzdělávání se a zájem o nejnovější

informace z oblasti naší profese či zájmů se stává nutným. Učení je prostředkem našeho

rozvoje, který obsahuje záměr dosažení žádoucí kvalitativní změny pomocí učení se.

Vzdělaní,  neustále  se  zdokonalující  a  rozvíjející  se  zaměstnanci  jsou  výhodou  každé

organizace. Vzdělanost a flexibilita představuje konkurenční výhodu jak pro jednotlivce,

tak pro celou společnost. Vzdělávání se tak stává pro pracovníka i organizaci neustále

opakujícím se nástrojem k rozvoji obou. Rozhodujícím, všeobecně uznávaným faktorem

rozvoje společnosti, jsou lidské zdroje.

Znalosti a dovednosti osvojené během počátečního vzdělávání již díky technologickým

změnám nestačí, celoživotní vzdělávání se stává nezbytností. Zaměstnanci nesou hlavní

zodpovědnost za vypracování plánu svého osobního rozvoje a podílí se na plánování

vzdělávání v organizaci. Lze však ponechat plánování odborné přípravy pouze na nich?

Je potřeba na vzdělávání pohlížet v kontextu potřeb jak jedince, tak organizace, aby

plánované změny byly co nejefektivnější.
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CÍL PRÁCE

Cílem bakalářské práce v teoretické části je zmapování základních poznatků a některých

metod v oblasti plánování osobního rozvoje a plánování rozvoje pracovníků z pohledu

personální oblasti managementu. V praktické části pak zjištění skutečností:

· Mají všichni pracovníci ve školách vytvořený osobní plán vzdělávání?

· Plánují  školy  v  součinnosti  s  těmito  osobními  plány  a  je  k  nim  přihlíženo  při

plánování ve školách?

·  Jsou při plánování ve školách využívány dostupné metody plánování nebo dochází

k plánování nahodile, například s nabídkou vzdělávacích aktivit?

Předpokladem tedy je, zda je možné plány škol tvořit na základě stanovených osobních

plánů rozvoje  pracovníků.  A  zda  je  tedy,  toto  plánování  osobního  rozvoje  pracovníků

vzhledem k potřebám školy efektivní. Následuje provedení zhodnocení, zda metody

plánování vyhovují požadavkům pracovníků i potřebám škol. Pro účely této práce byly

vybrány veřejné mateřské a základní školy Ústeckého kraje, které byly dále členěny

podle počtu dětí a žáků. Výsledkem práce by mělo být srovnání možností obou typů škol

při plánování rozvoje. A návrh řešení, která by se dala využít jak samotnými pracovníky,

tak při práci ředitele školy při utváření vlastní strategie rozvoje pracovníků.
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1. IDENTIFIKACE POTŘEB PRACOVNÍKŮ

Plánování vzdělávání nelze brát jako samostatný proces. Již ve chvíli kdy zjišťujeme své

potřeby a formují se první plány, je potřeba stanovit si priority. V první řadě je potřeba

analyzovat současný stav, znalosti, dovednosti, ale také výkonu, najít problém

a uvědomit si, že je třeba nalézt řešení. Oddělit a zaměřit se na ty problémy, které se dají

odstranit vzděláváním a navrhnout vhodný typ vzdělávacího programu.

Jedním z hlavních předpokladů úspěšného plánování osobního rozvoje je motivace,

musíme znát důvod, proč by měla změna nastat, sami bychom si měli uvědomit, proč je

důležité posunout se v danou chvíli kupředu. Vědět jakým způsobem této dané změny

dosáhneme, ohlédnout se a zhodnotit náš dosavadní vývoj. Zvolit vhodnou cestu, kterou

se budeme ubírat, uplatnit však také své vlastní znalosti a dovednosti.

Vzdělávací potřeby lze tedy specifikovat dle následujících hledisek

· individuální potřeby a přání: jakou máme představu o našem dalším rozvoji, čeho

bychom chtěli dosáhnout,

· požadavky, které jsou spojeny s výkonem dané pozice, činnosti, kterou

vykonáváme: jestli můžeme ještě nadále využít předchozí znalosti a dovednosti

nebo je potřeba je rozšířit, právě vzhledem k neustálým změnám. Také ale, pokud

vzniká nesoulad mezi nároky a reálnými možnostmi,

· představa a očekávání, která máme vzhledem k našemu profesnímu růstu: měli

bychom posoudit, zda naše představy o našem růstu trvají nebo došlo v důsledku

změn k přehodnocení těchto představ.

Je však nutné si uvědomit, že individuální potřeby nejsou totožné s přáními, musí proto

jednoznačně vyplývat z hodnocení pracovníka, resp. z hodnocení pracovního výkonu.

Toho hodnocení by mělo probíhat průběžně, v určitých intervalech a z několika pohledů,

aby  došlo  k  provázání  individuálních  potřeb  a  potřeb  organizace  a  zvýšil  se  tak  podíl
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pracovníka na plnění cílů organizace. Potřebu lze tedy definovat jako mezeru mezi tím

co je, aktuálním výkonem a tím co je žádoucí, požadovaným cílem nebo normou výkonu.

Obr. č.: 1 Vzdělávací potřeby (Armstrong, 2002, str. 498)1

Pro analýzu vzdělávacích potřeb můžeme použít tyto tři základní úrovně:

· komplexní analýzu, která nám rozkrývá všechny požadavky na dané povolání,

skládá  se  ze  znalostí,  dovedností  a  přístupů,  které  jsou  požadovány  pro  daný

výkon,

· analýza klíčových otázek, která týká konkrétních úkolů dané funkce a ty jsou

podstatné pro efektivitu pracovního výkonu,

· analýzu zaměřenou na problémy, která se zabývá současným výkonem.

Máme - li definovánu mezeru, je potřeba na základě všech informací definovat cíle, ty

budou prostředkem k rozvoji nebo změně žádoucím směrem. Charakter cíle nám

předurčí zaměření vzdělávacích aktivit, poté můžeme přistoupit k tvorbě časového

plánu, postupu jednotlivých aktivit a stanovit termíny dosažení. Další krokem by měl být

výběr metod, které budou uplatněním systematického přístupu.

1 Obr. č. 1: Vzdělávací potřeby (Armstrong, 2002, str. 498)BARTOŇKOVÁ H. Firemní vzdělávání, 2010

PRAHA:GRADA, ISBN: 978-80-247-2914-5

CO JE POTŘEBA
VZDĚLÁVÁNÍ

CO BY MĚLO
BÝT

Výsledky podniku nebo jeho
jednotlivých funkcí

Existující znalosti a
dovednosti

Současný výkon jednotlivců

Normy podniku nebo jeho
jednotlivých funkcí

Požadované dovednosti a
znalosti

Cíl nebo normy výkonu
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1.1FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PLÁNOVÁNÍ OSOBNÍHO ROZVOJE

Jedním z faktorů, který ovlivní, samotné plánování osobního rozvoje může být určitá

neochota ke  změnám, obava z toho měnit něco co známe a umíme, co bylo dosud vlastně

dostačující.  Pracovník  nemá  potřebu  zapojit  se  do  rozhodování,  jak  bude  proces

plánování probíhat a jakou roli v něm bude hrát on sám. Měl by však pochopit význam

tohoto plánování a převzít odpovědnost za svůj vlastní rozvoj, vědět že na změny, které

přicházejí, je potřeba reagovat a aktivně se do tohoto procesu zapojit.

Nedostatečná podpora zaměstnance v jeho dalším rozvoji, ze strany nadřízeného, může

být také faktorem ovlivňujícím pohled a přístup k dalšímu vzdělávání a plánování

osobního rozvoje. Nezájem o rozvoj pracovníka, s kterým jsme dlouhodobě spokojeni

a přistupujeme k jeho výkonu jako standardnímu, který nevykazuje známky poklesu.

S tím souvisí také ohodnocování a odměňování pracovníka, není-li dostatečně

podporován v růstu, ztrácí motivaci k dalšímu plánování vlastního rozvoje.

Dalším  faktorem,  do  určité  míry  svazujícím,  mohou  být  finanční  a  časové  možnosti

pracovníka i organizace. Proto je důležité již při plánování, plánovat finance, které jsme

ochotni do dalšího rozvoje investovat. Pokud však plánujeme rozvoj, je potřeba počítat

s investicemi do vzdělávání i ze strany pracovníka, nejen organizace.

1.2 METODY PLÁNOVÁNÍ OSOBNÍHO ROZVOJE

Pro identifikaci vzdělávacích potřeb lze využít množství subjektivních i objektivních

metod. Znamená to, že každý z nás si volí formu. Již v prvopočátku stanovíme kritéria

plánování, posoudíme své původní motivace osobního rozvoje, zhodnotíme vlastní

postoje a výsledky. Nechat ohodnotit svou práci druhými lidmi, sledovat vývoj např.

plány - záznamy dosaženého pokroku. Metodou, kterou lze použít pro posouzení sama

sebe, může být srovnání vlastních záznamů se záznamy jiné osoby. Pohled na nás

z několika stran, kdy získáme názor na naši práci od několika kolegů, nadřízeného.

K tomuto účelu můžeme využít pozorování, rozhovory, dotazníky, nebo dostupné

dokumenty – například plány, záznamy hodnocení a sebehodnocení, testy.
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Také identifikace způsobu, stylu učení, který nám vyhovuje, napomáhá přesněji

formulovat způsoby naplnění cílů našeho plánu osobního rozvoje. Zřejmé je, že

neexistuje jeden správný způsob učení a že styly učení jsou značně individuální. Je tedy

důležité předem analyzovat, který ze stylů využít nejefektivněji v konkrétní situaci. Ve

volbě stylu učení hraje roli také motivace, chtít dozvědět se něco nového, zvládat svou

pozici, dosáhnout uznání nebo třeba odlišit se. Moderních metod, které jsou popsány

a využívány ve firmách a které nám přístupy managementu nabízí je několik:

Development  Centre

· metoda, která analyzuje vzdělávací rozvojové potřeby konkrétních skupin či

vybraných zaměstnanců. Cílem je stanovit úroveň znalostí, dovedností a

schopností jedince či skupiny. Zároveň tato metoda postihuje základní

charakteristiky osobnosti, které jsou důležité pro úspěšné plnění zadaných

pracovních úkolů a navrhuje, další postup při rozvoji pracovníka. Hlavním

nástrojem jsou diagnostické metody - psychodiagnostika, dále individuální,

dialogové a skupinové aktivity - modelové situace a případové studie a další.

 Autofeedback

· metoda diagnostická, umožňující změnu. Autofeedback, který se provádí

s určitým časovým odstupem, se nazývá retrospektivní autofeedback. Tato

metoda spočívá v analýze výjimečných pozitivních a negativních událostí,

úspěchů a neúspěchů a hledání jejich zdrojů ve vlastních dovednostech,

znalostech a vlastnostech.

 Peter Drucker, jeden z největších teoretiků managementu napsal:

„Lidé se obvykle domnívají, že vědí, v čem jsou dobří. A obvykle se mýlí. O něco

častěji lidé vědí, v čem dobří nejsou - ale i v tomto ohledu se spíše mýlí, než nemýlí. Existuje

pouze jeden způsob, jak to zjistit: analýza zpětné vazby. Kdykoli přijmeme nějaké klíčové

rozhodnutí, kdykoli se odhodláme k nějaké klíčové akci, zaznamenáme si zároveň, co podle
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našich  předpokladů mělo  následovat.  A  o  devět  či  dvanáct  měsíců s  těmito  předpoklady

porovnáme skutečné výsledky. Já sám to dělám už nějakých patnáct nebo dvacet let.

A  pokaždé,  když  to  udělám,  mne  čeká  překvapení.  Totéž  platí  pro  každého,  kdo  to  někdy

zkusil“.2

1.3 VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PLÁNOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Vyhodnocování výsledků plánování probíhá zpětnou vazbou, zhodnocením efektivity

daného typu vzdělávacích aktivit, získaných znalostí a možností jejich aplikace do

pracovního výkonu. Metody nejsou však vždy zcela objektivní, záleží na tom, v jaké době

jsou hodnoceny, zda vzápětí po vzdělávací aktivitě nebo s odstupem času a zda jsou

hodnoceny samotným pracovníkem nebo někým jiným.

Metody hodnocení výsledků se z velké části překrývají s metodami plánování

a identifikací potřeb vzdělávání pracovníků, je jich tedy potřeba využít v obou směrech.

Formou  subjektivního  hodnocení  může  být  například  dotazník  spokojenosti  se

vzdělávací aktivitou, předání získaných zkušeností ostatním formou prezentace, tyto

metody jsou však významně ovlivňovány momentálním zapůsobením kurzu na

pracovníka. Jako dalších můžeme využít metod s delším časovým odstupem,

sebehodnocení zpětnou vazbou a autofeedbacku.

Objektivní metody spočívají ve zhodnocení ostatními, kde bývá nejčastěji hodnotitelem

nadřízený, který však především hodnotí soulad či nesoulad mezi skutečným a

očekávaným. Společně pak hledají cestu možností k zlepšení.

Nestačí však jen zhodnocení efektivity a aplikace výsledků do vlastní práce, výkonu

pracovníka, ale také fungující systém odměňování. Efektivní vzdělávání zvyšuje nejen

uplatnění a stabilitu pracovního výkonu, ale také motivuje k práci v zájmu organizace.

2 (Výzvy managementu pro 21. Století - Peter F. Drucker, Management Press, 2000), HRONÍK  F.,

Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 2006 PRAHA:GRADA, ISBN:978-80-247-1457-8
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2. IDENTIFIKACE POTŘEBY ŠKOL

S  kompetencemi  získanými  během  přípravy  na  budoucí  povolání  si  člověk  dnes  již

nevystačí, je potřeba pracovní schopnosti jedince rozvíjet v průběhu celého života, bez

ohledu na to kde se zrovna nachází.

Pokud se jedná o pracovníka v určité organizaci, utváření jeho schopností pak souvisí

s konkrétní prací, kterou vykonává a kterou organizuje nebo alespoň podporuje jeho

zaměstnavatel. Ten by měl jednat v zájmu pracovníka, vytvářet pracovní úkoly vzhledem

k jeho pracovním schopnostem a ty také využívat. Hlavním úkolem je nalezení

rozhodnutí, kterým směrem se pak pracovník bude dále ubírat, stanovit postup, kterým

bude získávat a prohlubovat své další odbornosti.

K tomuto účelu nám může posloužit portfolio pracovníka. To je souborem materiálů,

které představují osobní i profesní úspěchy pracovníka: záznamy z dalšího vzdělávání,

sebehodnocení, přípravy vyučovacích hodin, akcí školy, dosažených výsledků žáků pod

vedením učitele. Dokladuje nám kvalitu jeho práce a umožňuje nám sledovat jeho

pokrok, hodnotit jej a plánovat další rozvoj.

Vzdělávací potřeby vznikají, nastává-li změna buď ve vnějším nebo vnitřním prostředí

organizace, například v organizační struktuře, technologii nebo strategii. Analýza

a identifikace vzdělávacích potřeb každé organizace je prvním krokem a zároveň

nejdůležitější fází projektování vzdělávacích aktivit. Spočívá ve shromažďování

informací o současném stavu, znalostí, dovedností pracovníků, o výkonnosti jednotlivců

i organizace a porovnání s požadovanou úrovní.

Další vzdělávání vymezuje v oblasti školství § 24 zákona č. 563/2004 Sb.,

o  pedagogických  pracovnících  a  o  změně některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších

předpisů, pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti

povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.
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Dále také vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 317/2005 Sb., o

dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému

pedagogických pracovníků.

Oblastmi vzdělávání pracovníků ve školství jsou tyto:

• Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, rozumí se tím jejich získání nebo

rozšíření, potřebných k danému výkonu - studium v oblasti pedagogických věd,

studium pro ředitele škol a školských zařízení.

• Studium  ke  splnění  dalších  kvalifikačních  předpokladů -  studium  pro  vedoucí

pedagogické pracovníky, studium k výkonu specializačních činností.

• Studium k prohlubování odborné kvalifikace, čímž se rozumí její průběžné

doplňování, udržování a obnovování, které však nemění její podstatu.3

Další vzdělávání se zaměřuje na vzdělávání pracovníků po ukončení určitého

vzdělávacího stupně a obsahuje tři formy vzdělávání - formální vzdělávání, neformální

vzdělávání a informální vzdělávání. Tyto tři oblasti jsou vzájemně propojeny.

Formální vzdělávání, je organizované institucemi, jeho obsah, cíle a organizační formy

určuje legislativa. Výstupem tohoto vzdělávání při ukončení je na daném stupni -

vysvědčení, výuční list nebo diplom.

Neformální vzdělávání, organizované např. ve vzdělávacích institucích, na zařízeních

zaměstnavatele, formou kurzu a seminářů. Je zaměřeno na získávání dovedností,

zkušeností a kompetencí, které pomáhají pracovníkům zlepšit jejich osobní a profesní

rozvoj. Výstupem je osvědčení o rekvalifikaci, získání dílčí kvalifikace.

3 § 24 zákona č. 563 /2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
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Informální učení, které není organizované, rozumí se jím získávání dovedností,

vědomostí a kompetencí každodenní činností v zaměstnání i volném čase, vychází

z iniciativy jedince. Zahrnuje např. samostudium, které může ředitel zaměstnanci

poskytnout v rozsahu 12 dnů ve školním roce, kdy může pracovník samostatně studovat

literaturu, materiály a dokumenty nebo vypracovat nějaký úkol.

Organizace, které poskytují další vzdělávání, reagují na nové požadavky a vzdělávací

potřeby, tyto se liší charakterem své činnosti, některé jsou vzdělávací, jiné poradenské,

ne všechny poskytují akreditované programy. Akreditaci získává buď vzdělávací

instituce, nebo pouze osvědčení způsobilosti pro určitý vzdělávací program. Pro

posuzování kvality a významu nabízeného vzdělávání byla zřízena Ministerstvem

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) akreditační komise4, která uděluje akreditaci

dle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

2.1FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PLÁNOVÁNÍ ŠKOL

Rozvoj pracovníků v souladu s potřebami organizace a formování pracovních schopností

člověka je jedním z nejdůležitějších úkolů personálního řízení. Obecně lze říci, že podoba

a intenzita vzdělávání pracovníků organizace, závisí na strategii a personální politice

organizace.

Ředitelé škol mají za úkol dohlížet na rozvoj a růst všech pracovníků školy, protože

jenom vysoce kvalifikovaní učitelé, mohou poskytnout žákům kvalitní vzdělání, které je

pro ně přínosem. Motivací pro pracovníky škol by nemělo být jen vzdělání samotné, ale

také ohodnocení ze strany nadřízeného. Slabým místem nemusí být vůle uznat

vzdělávací potřeby pracovníka ze strany vedení, neochota ke vzdělávání na jiném

pracovišti ze strany pracovníka.

4Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Dostupná

z WWW: <http://www.akreditacnikomise.cz>
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Také ale, nevhodná nabídka typu vzdělávání pro daného pracovníka. Dalším faktorem

mohou být pracovníci s delší pedagogickou praxí, kteří mohou mít pocit, že vše potřebné

již získali původním vzděláním, ale některé jejich pracovní návyky nesplňují požadavky

doby.

K vytvoření atmosféry permanentního vzdělávání je potřeba vytvořit atmosféru

společného sdílení hodnot organizace a důvěry. Nestačí ale jen pohyb vpřed, je potřeba

ohlédnutí  se  zpět  -  reflexe,  zhodnocení  výsledků.  Pracovník,  který má volný přístup ke

svému vzdělávání, stává se zodpovědný za svůj osobní a profesní rozvoj. Může plánovat

a rozvíjet svou budoucnost, je mu poskytována zpětná vazba (motivační pohovor,

hodnocení). Získává pocit, že řídí svůj vlastní rozvoj.

Dalším faktorem ovlivňujícím plánování jsou finanční prostředky určené na další

vzdělávání pedagogických pracovníků, dotace ze státního rozpočtu. Některé finančně

nákladnější vzdělávací akce se pak stávají nedostupnými. Využitelnost vzdělávacích

programů musí být efektivní a přínosná, je tedy nutné rozvrhnou a naplánovat i tyto

finanční prostředky.

Zaměstnavateli také vznikají další náklady za studujícího nebo školeného zaměstnance,

jde především o náklady na zastupující kolegy, jejich přesčasové hodiny, které

vykonávají nad pracovní rozsah stanovené pracovní doby. Tyto se hradí dvojnásobkem

průměrného hodinového výdělku a škole vznikají další náklady, které se pak odrážejí

v možnostech uskutečňování dalších vzdělávacích aktivit.

2.2 METODY PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE ŠKOL

Ředitelé školy organizují další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu

dalšího  vzdělávání,  který  konzultují  a  sestavují  společně s  pracovníky  škol.  Tento  pak

přihlíží k profesnímu zaměření, potřebám pracovníka i školy a daným finančním

podmínkám školy. Náklady spojené s realizací vzdělávání by měly v konečném důsledku

přinést přínos v podobě zvýšené kvality a efektivity práce nejen samotného pracovníka,

ale také školy jako celku. Na školách bývá vyhledáváním vzdělávacích nabídek a aktivit

pověřen jeden z pracovníků.
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Zpravidla zástupce ředitele, který tuto nabídku pak předkládá ostatním pracovníkům,

právě na základě stanovených plánů školy. Vyhodnocuje všechny aspekty, které by

mohli ovlivnit jak výběr, tak chod školy: dobu ve které se má pracovník vzdělávání

účastnit, finanční možnosti, efektivitu a přínos vzdělávací akce.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků má přímou vazbu na profesní zařazení

a související uplatnění pedagogického pracovníka. Po skončení odborného vzdělávání

a přípravy na povolání ve školském systému označuje pojem další vzdělávání

pedagogických pracovníků všechny formy profesního a odborného vzdělávání v průběhu

aktivního pracovního života pedagoga. Jeho význam spočívá v rozvíjení postojů, znalostí

a schopností, požadovaných pro výkon pedagogického povolání.

Na proces vzdělávání pracovníků v organizaci je však nutné pohlížet z pohledu širšího

managementu, jako na systém, probíhající nepřetržitě a opakující se cyklus identifikace

potřeb, plánování, realizace a hodnocení. Tento systém nám přináší řadu

předností:umožňuje neustálé zdokonalování vzdělávacích procesů, napomáhá motivaci

pracovníků, zlepšuje úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.

Celostní přístup k procesu vzdělávání nám umožní sestavit plán - přehled všech

vzdělávacích aktivit, které budeme uskutečňovat v určitém období, které odpovídá

požadavkům pracovníků

i  organizace.  Např.  „Systém vzdělávání, který je založen na čtyřfázovém modelu

vzdělávacích potřeb.“5

5 (Armstrong 2000, str. 496) BARTOŇKOVÁ H. Firemní vzdělávání, 2010 PRAHA:GRADA, ISBN: 978-80-

247-2914-5
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Obr. č.: 2 „Systém vzdělávání“(Armstrong 2000, str. 496)6

Koncepce vzdělávání nám určuje základní smysl vzdělávání, jeho pojetí a postavení

v organizaci. Tvorba koncepce spočívá v těchto krocích:

· detailní zpracování všech pracovních činností,

· pro každou činnost jsou zpracovány kvalifikační požadavky,

· ověření způsobilosti (hodnocení pracovníků),

· pravidla koordinace financování vzdělávání,

Před stanovením samotného plánu si můžeme klást otázky, které nám napomohou

odkrýt naše skutečné požadavky a potřeby: bude vzdělávání probíhat individuálně nebo

formou  společnou,  jakou  vzdělávací  instituci  vybereme  nebo  kdo  bude  školit  na

pracovišti, kdy vzdělávání uskutečníme apod.

6 Obr. č.:2 „Systém vzdělávání“(Armstrong 2000, str. 496) BARTOŇKOVÁ H. Firemní vzdělávání, 2010

PRAHA:GRADA, ISBN: 978-80-247-2914-5

2. Plánování
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Z koncepce pak můžeme sestavit plán vzdělávání, který zahrnuje přehled všech

vzdělávacích aktivit organizace, určených k realizaci v určitém období. Do celého

systému patří orientace a adaptace pracovníka, doškolování a rozvoj.

 V tomto případě může vzdělávání probíhat například těmito způsoby:

· rozšířeným je zaškolování pracovníka, jeho zavedením do praxe zkušeným

kolegou, náslechy,

· koučování - dlouhodobější instruování a sdělování připomínek a následná kontrola

výkonu zaměstnance,

· stínování - sledování zkušeností kolegy a vzájemné konzultace na pracovišti,

· pověření úkolem - pracovník  má zadaný úkol splnit, má k němu vytvořené

podmínky a dané kompetence, po splnění úkolu je hodnocen,

· hospitace - sledování a hodnocení nadřízeným.

Při výběru vzdělávání je potřeba přihlížet k určitým faktorům, které ovlivňují výběr

vzdělávacích metod, a tak, aby byla vzdělávací aktivita dostatečně efektivní a přínosná

pro pracovníka i organizaci, sledujeme:

· cíl vzdělávání, jeho zaměření,

· schopnost učení se, intelektuální úroveň, postavení v organizaci a sociální zázemí

vzdělávaného,

· odbornou a pedagogická úroveň vzdělavatelů,

· časové možnosti vzdělávání, podmínky - materiální příprava vzdělávací aktivity,

finanční náročnost a možnost vynaložení těchto prostředků na vzdělávání.

Další vzdělávání pracovníků organizovaná na pracovišti nebo v jiném prostředí mohou

mít  formu  školení,  semináře  nebo  kurzu.  Časový  rozsah  mohou  mít  např.  jedné

vyučovací hodiny, celodenní nebo dokonce jsou sestaveny do několika denních bloků,

probíhají ve skupině nebo zcela individuálně.
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Další formou studia je studium při zaměstnání, organizované vzdělávacími institucemi,

které probíhá také v několika formách: bakalářské, magisterské, inženýrské, dále také

celoživotní vzdělávání.

Tato studia probíhají formou:

· přímého vzdělávání - osobní kontakt lektora s účastníkem -,, prezenční

vzdělávání“

· kombinované výuky - probíhá na základě zvýšeného podílu vzdělávaného -

individuálně řízené studium, semináře,

· korespondenční, distanční vzdělávání,

2.3 VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PLÁNOVÁNÍ ŠKOL

V poslední fázi se dostáváme ke zhodnocení výsledků plánování škol. Zpravidla dochází

ke zhodnocení efektivity na konci časového období předem daném organizací

a v součinnosti se stanoveným plánem školy. A to prostřednictvím evaluačních systémů

školy, plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vlastním hodnocením

školy, které je východiskem při zpracování výroční zprávy školy, tvorbě dalších

strategických dokumentů a v koncepčním záměru rozvoje školy. I tento proces by měl

být komplexní a zaměřující se na celkový přínos, ale i náklady vynaložené na konkrétní

typy vzdělávání pracovníků, a zda byl stanovený plán dle původní analýzy identifikace

potřeb dodržen a problém vyřešen.

Tento proces se snaží měřit celkový přínos. V podstatě lze říci, že o způsobu hodnocení,

bychom měli mít jasno již při tvorbě plánů vzdělávání. Vyhodnocovat můžeme efektivitu

pedagogickou a didaktickou, ale také ekonomickou. Pedagogická a didaktická nám říká,

zda byly naplněny vzdělávací potřeby, efektivita ekonomická pak, zda byla vzdělávací

akce přínosná nebo finančně ztrátová.
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Systém hodnocení nám slouží k tomu, abychom zjistili:

· zda vzdělávací akce splnila očekávání nebo napomohla vyřešení problému,

     Byla vhodně zvolena vzdělávací akce, napomohla požadované změně?

· silné a slabé stránky daných vzdělávacích akcí,

     Náplň, prostředí, realizace akce byla dostatečně vyhovující a přínosná?

· náklady, přínosy a efektivitu vzdělávacích akcí,

     Byly prostředky vynaložené na vzdělávání efektivně využity?

· důvěru zaměstnanců v hodnotu a smysl vzdělávání v organizaci,

     Je systém nastavený organizací respektován a přijímán všemi zaměstnanci?

Při vyhodnocování výsledku vzdělávání je potřeba si uvědomit, že výsledek do značné

míry závisí na přístupu pracovníků ke vzdělávání, na vzdělávacích podmínkách

organizace a schopnosti aplikovat získané poznatky a jejich kontrole. Hodnocení

neprobíhá jen na základě samotných vzdělávacích akcí, to je jejich organizace, realizace,

lektorů a prostředí, ale v kontextu celého vzdělávacího systému. Ale také výstupů, co se

změnilo, zda se zaměstnanci naučili něco nového.

K vyhodnocování výsledků plánování používáme metody, které byly použity již při

počátečním stanovování vzdělávacích potřeb a plánování vzdělávání: sebehodnocení

prostřednictvím evaluačních dotazníků, zhodnocení své práce druhými lidmi, sledování

vývoje např. plány - záznamy dosaženého pokroku.
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3. ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ

VÝZKUMU

Cílem provedeného výzkumu bylo zjistit:

· zda má každý pracovník plán osobního vzdělávání a zda,

bylo při jeho stanovování využito některých dostupných metod plánování,

· zda školy při stanovování svých plánů a dalších vzdělávacích aktivit

přihlížejí k těmto osobním plánům a potřebám pracovníka,

· nejčastější přístupy a metody využívané školami, zda nedochází k vzdělávání

např. až s nabídkou vzdělávání školám.

Použitou metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření zaměřené na pedagogické

pracovníky základních a mateřských škol v Ústeckém kraji. Byl rozeslán do 56

mateřských  a  56  základních  škol.  Dotazník  byl  anonymní  a  měl  17  otázek,  vzor

dotazníku je uveden v příloze č. 1. Dotazovanými byli ředitelé a učitelé uvedených typů

škol.

Šetření mělo za úkol zjistit skutečnost o přístupech plánování osobního rozvoje

pracovníků a plánování škol, jakým způsobem probíhá a jaké metody jsou při plánování

obou, nejčastěji využívány. Nevýhodou tohoto šetření však bylo, že se dotazovaní

vyjadřovali pouze k otázkám jim kladeným v dotazníku. Někteří také cítili potřebu se

k některým otázkám vyjadřovat více popisně a tak dopisovali k odpovědím upřesňující

komentáře, což považuji za výhodné, protože jsem získala širší pohled na chápání

některých přístupů pracovníků k plánování a vzdělávání. Tyto komentáře uvádím

a analyzuji u jednotlivých otázek.
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 3.1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ODPOVĚDÍ

Ze  112  dotazovaných  škol  se  vrátilo  80  dotazníků,  návratnost  byla  tedy  71  %.  Každá

otázka byla vyhodnocena samostatně a hodnoty jsou uvedeny pro přehlednost

v tabulkách, některé pro názornost uvádím v grafech.

Dotazníky vyplnilo celkem 80 pedagogických pracovníků z 26 mateřských škol a 54

základních škol, které byly osloveny - to je 35 učitelů, 10 zástupců a 35 ředitelů. Délku

pedagogické praxe uvedlo: 1-5 let: 5 respondentů, 6 - 15 let: 10 respondentů, 16 let a

více: 65 dotazovaných.

tabulka č. 1: dotazovaní respondenti

respondenti základní škola mateřská škola

učitel/ka 35 0

zástupce ředitele,

vedoucí učitelka

7

3
ředitel/ka 12 23

celkem 54 26

Z tabulky je tedy patrné, že na dotazy odpovídalo v základních školách více učitelů než

ředitelů a ve školách mateřských všichni pracovníci ve vedoucí pozici. Z mateřských škol

tedy nebyl získán názor učitelek. Uvedené se může v budoucnu stát předmětem

zkoumání dalšího samostatného výzkumu, například při stanovování plánů v

jednotlivých školách.
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Otázka č. 1: Pociťujete potřebu se vzdělávat a zdokonalovat své schopnosti a

vědomosti?

tabulka č. 2 : potřeba se vzdělávat a zdokonalovat

odpověď základní škola mateřská škola

ano 54 20

ne 0 6

celkem 54 26

Z odpovědí vyplynulo, že převážná většina dotazovaných má zájem na vzdělávání

a zdokonalování svých schopností, což považuji za velmi pozitivní. Uvědomují si potřebu

plánování vlastního i profesního rozvoje. Přistupují k němu zodpovědně, chápou, že na

změny, které přicházejí, je potřeba reagovat aktivně. Zapojují se do procesu plánování

a vzdělávání.

graf č. 1: Pociťujete potřebu vzdělávat se a zdokonalovat?

68%

25%
7%

pracovníci ZŠ - ano

pracovníci MŠ - ano

pracovníci MŠ - ne
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Otázka č. 2: Vidíte vzdělávání jako atraktivní zaměstnaneckou výhodu?

Otázka zjišťuje, zda je vzdělávání vnímáno jako jedna z výhod poskytovaná pracovníkům

škol.

tabulka č. 3 : vzdělávání jako zaměstnanecká výhoda

odpověď základní škola mateřská škola

ano 32 19

ne 22 7

celkem 54 26

Větší část - 64 %, dotazovaných odpovědělo ano, vnímají tedy vzdělávání jako

zaměstnaneckou výhodu. Proč není považováno za výhodu, nebylo předmětem šetření.

Otázka č. 3: Je pro Vás hlavní motivací k účasti na vzdělávání Váš odborný a profesní

rozvoj?

Tato otázka byla kladena, protože motivace, jak je popsáno výše v teoretické části,

je důležitou součástí plánování. Motivací může být zpětná vazba na vlastní práci

a dosahování dobrých výsledků. Možnost změny pracovní pozice, získání vyšší

kvalifikace nebo odbornosti, vyššího finanční ohodnocení nebo samotný osobní rozvoj.

Zkušenost však může být i taková, že ne vždy je snaha pracovníka, vzdělávat se,

podporována zaměstnavatelem a tím může ztrácet motivaci ke vzdělávání.



Plánování osobního rozvoje pracovníků vzhledem k potřebám škol

26

tabulka č. 4 : motivace k účasti na vzdělávání

odpověď základní škola mateřská škola

ano 41 16

ne 13 10

celkem 54 26

71  %  odpovědělo  kladně,  hlavní  motivací  je  tedy  pro  ně odborný  a  profesní  rozvoj.

Tento pozitivní přístup vycházející z odpovědí na první tři otázky, které spolu souvisejí

a navazují na sebe, je výhodou pro plánování. Jak již bylo řečeno, rozvíjející se

zaměstnanci, jsou výhodou pro organizaci, vzdělávání je nástrojem k rozvoji obou.

Otázka č. 4 : Je na vašem pracovišti stanoven systém plánování a realizace vzdělávání?

Otázka zjišťuje stav realizace plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

škol, které organizují ředitelé škol v souvislosti s ustanovením § 24 zákona č. 563/2004

Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů7, prostřednictvím plánů

školy.

tabulka č. 5: stanovený systém plánování a realizace vzdělávání

odpověď základní škola mateřská škola

ano 40 24

ne 14 2

celkem 54 26

7 § 24 zákona č. 563 /2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
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Valná většina dotázaných, 80 %, odpověděla kladně. Z uvedeného lze předpokládat, že

školy mají utvořeny plány dalšího vzdělávání, rozvoj a vzdělávání pracovníků je součástí

strategických plánů škol. Zaměstnanci mají možnost dále se vzdělávat a zdokonalovat.

Otázka č. 5 : Máte zájem vzdělávat se?

odpověď
základní škola mateřská škola

ano ne ano ne

na pracovišti? 43 11 14 12

mimo pracoviště? 44 10 19 7

v rámci pracovní doby? 34 20 18 8

mimo pracovní dobu? 46 8 20 6

Nejvíce využívaným, mezi pracovníky škol, je vzdělávání mimo pracovní dobu a mimo

pracoviště. Vzdělávání v rámci pracovní doby a na jiném pracovišti, příliš zatěžuje

samotné zaměstnance i chod školy - hledání náhrad, zástupu ve výuce. Výhodou

vzdělávání v rámci pracovní doby a na vlastním pracovišti je, že nedochází k časovým

prodlevám  a  organizace  vzdělávací  aktivity,  je  na  samotných  školách,  které  si  tyto

podmínky dokážou uspořádat, podle svých možností. Snižují se tak celkové náklady na

vzdělávání: cestovní náklady, náklady na materiál i na lektora. Jedna z odpovědí také

byla doplněna poznámkou: pouze v rámci pracovní doby a pouze na pracovišti. Je

pravděpodobně vyjádřením spíše negativního přístupu pracovníka k dalšímu

vzdělávání.
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Otázka č. 6 : Vyberte tři metody, které hodnotíte pro vzdělávání, jako nejvhodnější?

Respondenti měli na výběr z šesti metod a jednu možnost pro volnou odpověď,

samostatné vyjádření vlastního názoru.

tabulka č. 7 : tři nejvhodnější metody vzdělávání

metody základní škola mateřská škola

sebehodnocení, hodnocení nadřízeným 9 3

společná konzultace, předávání

informací na pracovišti
44 20

stáž na jiném zařízení 38 8

školení, odborná přednáška 41 19

studium 15 12

účast na projektu 24 7

nějaká jiná /uveďte/ 0 0

Jako nejvhodnější metodu, v 80 %, uvádějí dotazovaní společnou konzultaci a předávání

informací na pracovišti, i přes to, že v předchozí otázce nevybrali vlastní pracoviště, jako

nejčastěji využívaným místem ke vzdělávání. To je pozitivní odpovědí ve vztahu směrem

ke  vztahům  na  pracovišti,  zejména  pro  posílení  sdílených  hodnot  školy  a  důvěry  v

plánování rozvoje pracovníků ve škole.
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Druhou nejvíce využívanou metodou, jak je patrné z výsledků šetření, je školení,

odborná přednáška, ta je nejrozšířenější nabídkou v rámci dalšího vzdělávání z různých

institucí, které získaly osvědčení akreditační komise MŠMT. Školy i pracovníci využívají

těchto nabídek, se kterými už mají zkušenosti, dokážou odhadnout úroveň samotných

nabídek i lektorů. Předávají si zkušenosti a informace ze vzdělávání.

Jako třetí nejvýhodnější hodnotí pracovníci škol stáž na jiném zařízení. Možnost

pozorování a srovnávání je atraktivní z pohledu získaných zkušeností, vlastním

prožitkem. Vidět jak stejnou věc dělají druzí, srovnávat možnosti s vlastní situací, na

vlastní škole. Volnou odpověď nikdo s dotazovaných k vyjádření názoru nevyužil.

Otázka  č.  7  : Jak hodnotíte dosavadní úroveň nabídek vzdělávání pedagogických

pracovníků v našem regionu?

Tato otázka se zabývá nabídkou vzdělávacích aktivit nabízených institucemi v našem

regionu a jejich úrovní. Jsou pro pracovníky ve školství dostačující? Nabídky přicházejí

z Národního institutu dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem, Pedagogického centra Ústí

nad Labem, z pedagogicko - psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem v Teplicích, které organizuje vzdělávání

pedagogických pracovníků v projektu VÁCLAV a další.

tabulka č. 8 : dosavadní úroveň nabídek v regionu

odpověď základní škola mateřská škola

dostačující 38 18

nedostačující 16 8

celkem 54 26
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Většina dotázaných, 70% hodnotí nabídku jako dostačující, do komentáře jednoho

z dotazníků bylo popsáno, že se nelze orientovat v kvalitě nabízených vzdělávacích

aktivit. V současné době již dochází k  předávání informací ostatním na pracovišti a lze

tedy kvalitu nabídek odhadnout jak po stránce obsahové, tak po stránce kvality školícího

lektora. Stává se, že kapacita některých vzdělávacích aktivit bývá rychle vyčerpána,

právě pro aktuálnost vzdělávací akce nebo oblíbenost lektora. Mohlo by však dojít

k takovému stavu, že školy dlouhodobě upřednostňují nabídku jedné, ověřené instituce

a nabídky ostatních ignorují. Je proto důležité sledovat a srovnávat jiné nabídky, s těmi,

které známe.

Mohlo  by  být  předmětem  dalšího  šetření  např.  zaměření  se  na  obsah  vzdělávacích

aktivit, které by vedlo ke zjištění, která z nabídek vzdělávaným nevyhovuje nebo zcela

chybí.

Otázka č. 8 : V jakých časových intervalech se vzdělávání účastníte?

tabulka č. 9 : účast na vzdělávání

odpověď základní škola mateřská škola

každé 3měsíce 16 5

každý půl rok 30 10

1x ročně 1 10

jiných (uveďte) 2 x častěji

1x méně

4 x průběžně

1 x každý měsíc

celkem 54 26
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Nejčastější uváděnou frekvencí vzdělávání, je účast každý půl rok, dále pak každé tři

měsíce.  Z  vlastní  zkušenosti  mohu  říci,  že  nabídky  se  pak  sejdou  v  jednom  časovém

období a stane se, že se pracovník zúčastní 2 -3 vzdělávání po sobě v průběhu např. dvou

měsíců. Formou vzdělávání je také studium, pak byla skutečnost taková, že někteří

uvedli pro doplnění: 2 x častěji, 1 x každý měsíc, 4 x průběžně apod.

Otázka č. 9 : Máte vytvořený osobní plán vzdělávání a profesního růstu?

Tato otázka byla položena z důvodu toho, že se domnívám, že ještě někteří pracovníci

škol nemají povědomí o tom, že by tento plán měli mít vytvořený, zaměňují ho s plánem

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tvořeným společně ve školách. Zaměřila

jsem se tedy i na podrobnější zhodnocení výsledků odpovědí na tuto otázku, které by

mohly mou domněnku potvrdit.

tabulka č. 10 : osobní plán rozvoje

respondenti základní škola mateřská škola

ano ne ano ne

učitel/ka 4 31 0 0

zástupce ředitele/

vedoucí učitelka

4 3

3 0

ředitel/ka 4 8 12 11

celkem 12 42 15 11
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graf č. 2 : Máte vytvořený osobní plán vzdělávání a profesního růstu?

5% 9%

20%

39%

4%

23%
učitel/ka  - ano

zástupce - ano

ředitel/ka - ano

učitel/ka- ne

zástupce - ne

ředitel/ka - ne

Z tabulky je patrné, že většina, 66%, dotazovaných nemá vytvořený osobní plán

vzdělávání a pracovního růstu. Při vyhodnocování výsledků jsem se zaměřila také na

délku praxe, kterou dotazovaní uváděli v úvodu dotazníku. Zjistila jsem, že délka

pedagogické praxe 50 respondentů, to je 63%, kteří nemají tento plán vytvořený, je 16

let a více.

Tento fakt by mohl také souviset s přístupem k vyhodnocování vlastních potřeb

a motivací stanovených na počátku. Pracovníci s delší dobou praxe nemusejí již

pociťovat potřebu tento plán utvářet, nemusejí mít dostatečnou motivaci, nebo nemají

dostatečné informace a povědomí o tomto vytváření plánů, důvodů by mohlo být

několik. V tomto případě, by zjištění těchto konkrétních vlivů na postoje pracovníků

muselo být předmětem dalšího šetření v rámci analýzy vzdělávacích potřeb,

při stanovování plánů, na konkrétní škole.

Otázka č. 10 : Bylo při plánování vzdělávání na pracovišti přihlédnuto k Vašim zájmům

a potřebám, k Vašemu profesnímu zaměření nebo k Vašemu osobnímu plánu? Na tuto

otázku mohli respondenti uvést i více odpovědí.
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tabulka č. 11: při stanovování plánu bylo přihlédnuto

Respondenti uvedli, že nejčastěji je při plánování ve školách přihlíženo k profesnímu

zaměření zaměstnanců, což považuji za dobré z hlediska jejich podpory a rozvíjení

v oblastech, kterými se zabývají ve výuce a vzdělávání dětí a žáků. Je tedy předpokladem,

že výběr vzdělávacích aktivit, se zaměřením na jejich obsah v tomto směru, je správnou

cestou, stává se výhodou pro efektivitu vzdělávání.

Otázka č. 11: Byla před stanovením Vašeho osobního plánu použita některá

z následujících metod hodnocení?

tabulka č. 12: použité metody hodnocení

metoda základní škola mateřská škola

ano ano

přehodnocení původních motivací 5 3

sebehodnocení vlastních výsledků 8 5

hodnocení zpětnou vazbou -

nadřízeným
9 3

plán – záznam dosaženého pokroku 3 6

přihlédnuto základní škola mateřská škola

ano ano

k Vašim zájmům a potřebám 20 10

k Vašemu profesnímu zaměření 33 19

k Vašemu osobnímu plánu 6 6
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 Vzhledem k tomu, že pouze malá část dotazovaných uvedla, že má vytvořený osobní

plán, dalo se předpokládat, že stejný počet respondentů bude odpovídat na tuto otázku.

Někteří využili dvou metod, někdo pouze jednu. Jak jsem již uvedla, mým poznatkem je

to, že pracovníci nemají povědomí o stanovování osobních plánů a tedy ani metodách,

které se dají využít při plánování.

Otázka č. 12 : Dáváte přednost vlastnímu výběru nabídek vzdělávání nebo

organizovaných zaměstnavatelem?

tabulka č. 13 : výběr nabídek vzdělávání

respondenti základní škola mateřská škola

vlastnímu výběru 55 19

výběru

zaměstnavatelem
1 7

celkem 56 26

Z odpovědí je patrné, že pracovníci základních škol, dávají jednoznačně přednost

vlastnímu výběru vzdělávacích nabídek. V jedné z předchozích otázek odpověděli, že je

při stanovování plánů na pracovišti nejčastěji přihlíženo k jejich profesnímu zaměření.

Myslím tedy, že i vlastní výběr vzdělávacích aktivit, je obsahově přizpůsoben tomu, aby

získané poznatky, zkušenosti a dovednosti mohli účastníci vzdělávacích akcí využít.

Následující tři otázky byly zaměřeny na zjištění skutečností týkajících se financování

vzdělávání, vynaložených nákladů a ochoty využití vlastního času ve prospěch vlastního

i profesního rozvoje, ochoty vynaložit vlastní úsilí.
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Otázka č.  13 : Ovlivňuje výběr vzdělávání výše finančních prostředků přidělených vaší

škole?

tabulka č. 14 : výše finančních prostředků

odpověď základní škola mateřská škola

ano 44 15

ne 10 11

celkem 54 26

Většina pracovníků uvádí, že přidělené finanční prostředky ovlivňují výběr vzdělávání.

Pokud má pracovník možnost výběru s ohledem na jeho zaměření, kvalitu vzdělávací

aktivity a je ochoten věnovat vzdělávání čas, musí počítat i s vlastní investicí. Pokud by

ředitelé schválili zaměstnanci všechny navrhované aktivity, pravděpodobně by

s přidělenými financemi, nezbylo v průběhu roku, na ostatní pracovníky.

Otázka č. 14 : Jste ochotni cestovat za vzděláváním do jiného regionu?

tabulka č. 15: ochota cestovat do jiného regionu

respondenti základní škola mateřská škola

ano 44 16

ne 10 10

celkem 54 26
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Odpověď na tuto otázku souvisí s následující, pracovníci jsou ochotni investovat do

vzdělávání nejen vlastní finance, ale také čas a náklady spojené s cestováním do

vzdálenějšího místa, kde je vzdělávání pořádáno.

Otázka č. 15: Jste ochotni financovat si a financujete si vzdělávání, pokud je pro vás

zajímavé?

Nabídky některých aktivit jsou finančně náročné a stávají se tak pro školy i pracovníky

samotné, nedostupnými. Otázka měla tedy za úkol zjistit, zda pracovníci vynakládají

vlastní prostředky, pokud je vzdělávací aktivita pro ně zajímavá, atraktivní a přínosná.

tabulka č. 16 : vlastní financování vzdělávání

odpověď základní škola mateřská škola

ano 45 19

ne 9 7

celkem 54 26

 80  %  kladných  odpovědí  na  tuto  otázku  jen  potvrdilo  to,  co  vyplynulo  z  předchozích

odpovědí na otázky: Pracovníci škol mají zájem se rozvíjet a zajímají se o kvalitní

vzdělávání. Jsou tedy také ochotni věnovat se mu ve svém volném čase, po pracovní

době, cestovat a vynaložit vlastní finance.
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graf č. 3: Jste ochotni financovat si vzdělávání?

56%

11%

24%

9%

ZŠ - ano

MŠ - ano

ZŠ - ne

MŠ - ne

Otázka č. 16: Při výběru akce se zaměřujete obsahově na management, kvalifikační

studium, odborné vzdělávání nebo některé jiné?

Otázka měla za cíl zjistit, které formě vzdělávání dávají pracovníci přednost, kterou

z nabídek využívají pro svůj rozvoj nejčastěji. Také u této otázky dotazovaní uvedli

několik možností.

tabulka č. 17 : výběr nabídek vzdělávání dle obsahu

obsah vzdělávání základní škola mateřská škola

management 14 2

kvalifikační studium 10 4

odborné vzdělávání/rozšíření Vašeho

zaměření/
52 17

jiné 3 0
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Nejčastěji využívají pracovníci vzdělávací akce zaměřené na jejich odborné vzdělávání,

na jejich profesní rozvoj. Ke kterému, jak uvedli, je také nejčastěji při stanovování plánů

ve školách přihlíženo.

Poslední otázka dotazníku se zabývala následným hodnocením a předáváním informací

ze vzdělávacích akcí ostatním pracovníkům.

Otázka č. 17 : Je u Vás na pracovišti stanoven systém následného hodnocení vzdělávání

a předávání informací ostatním zaměstnancům?

tabulka č. 18 : následné hodnocení a předávání informací ostatním

odpověď základní škola mateřská škola

ano 39 19

ne 15 7

celkem 54 26

Také v tomto případě odpovídala většina dotazovaných kladně. Následné hodnocení

vzdělávacích aktivit, které je jednou ze součástí systému plánování škol, je jimi také

využíváno. Jakým způsobem toto předávání probíhá, nebylo předmětem šetření, bylo by

možné využít toho při dalším případném šetření.

Závěrem vyhodnocení uvádím tabulku shrnující a srovnávající převažující výsledky

dotazování pracovníků obou typů škol, se shrnutím všech údajů, týkajících se postupů a

metod plánování.
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Dle výsledků šetření lze říci, že oba typy škol mají stejné přístupy k rozvoji a vzdělávání

a také jsou jimi využívány. Pracovníci škol vnímají důležitost dalšího rozvoje pro

zkvalitnění zkušeností a dovedností předávaných žákům a dětem při výuce. Vedení škol

přistupuje zodpovědně ke stanovování plánů ve školách, přihlíží k potřebám pracovníků

i škol a snaží se o efektivitu všech vynaložených prostředků.

tabulka č. 19 : souhrnný přehled základní škola mateřská škola

potřeba se vzdělávat a zdokonalovat ano ano

vzdělávání jako atraktivní
zaměstnanecká výhoda ano ano

hlavní motivací k účasti na vzdělávání
je odborný a profesní rozvoj ano ano

na pracovišti je stanoven systém
plánování a realizace vzdělávání ano ano

zájem vzdělávat se

mimo pracoviště

mimo pracovní
dobu

mimo pracoviště

mimo pracovní
dobu

tři metody, nejvhodnější pro vzdělávání

společná
konzultace,

předávání informací
na pracovišti

školení, odborná
přednáška

stáž na jiném
zařízení

společná
konzultace,

předávání informací
na pracovišti

školení, odborná
přednáška

studium

úroveň nabídek vzdělávání
pedagogických pracovníků v regionu

dostačující dostačující

časové intervaly účasti na vzdělávání
každý půl rok

každé tři měsíce

každý půl rok

každé tři měsíce

osobní plán vzdělávání a profes. růstu není vytvořen není vytvořen
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na pracovišti přihlédnuto k profesnímu
zaměření

profesnímu
zaměření

vlastní výběr nabídek vzdělávání nebo
organizovaných zaměstnavatelem

vlastní výběr vlastní výběr

ochota cestovat za vzděláváním,
financovat si vzdělávání ano ano

obsahový výběr vzdělávací akce odborné vzdělávání odborné vzdělávání

4. SHRNUTÍ PROVEDENÉHO VÝZKUMU:

Cílem výzkumu, bylo zjistit následující skutečnosti:

·  zda mají pracovníci škol vytvořen plán osobního vzdělávání a zda bylo při jeho

stanovování využito některých dostupných metod,

· zda školy při stanovování svých plánů a dalších vzdělávacích aktivit přihlížejí

k těmto osobním plánům a potřebám pracovníků,

· nejčastější přístupy a metody využívané školami, zda nedochází k plánování např.

až s nabídkou vzdělávání školám.

Na otázky dotazníku odpovědělo 80 vedoucích pracovníků, učitelů základních

a mateřských škol, v základních školách více učitelů než ředitelů a ve školách

mateřských všichni ve vedoucí pozici. Z mateřských škol tedy nebyl získán názor

učitelek.

Z odpovědí vyplynulo několik skutečností:

· Pozitivní je, že většina z dotazovaných má zájem na vlastním i profesním rozvoji,

který je také pro ně hlavní motivací k plánování dalších aktivit, vedoucích

k zdokonalování jejich vědomostí a dovedností.
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· Nejvíce preferovaným je mezi pracovníky škol, vzdělávání mimo pracoviště a

mimo pracovní dobu, což svědčí o jejich ochotě vynakládat vlastní úsilí, čas a

finance pro vlastní i profesní rozvoj. Třemi, nejčastěji uvedenými metodami

vzdělávání jsou: předávání a konzultace na pracovišti, odborné přednášky - školení

a stáže na jiném pracovišti. Výběr těchto aktivit je obsahově zaměřen na profesní

rozvoj, ke kterému, jak uvádějí, je také přihlíženo při stanovování plánů škol.

· Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které organizují vzdělávací

instituce v Ústeckém kraji, respondentům vyhovují, podle názoru 70 % dotázaných

jsou dostatečné. Pracovníci škol uvádějí, že se účastní vzdělávání pravidelně každý

půl rok, někteří každé tři měsíce a jednoznačně dávají přednost vlastnímu výběru

těchto vzdělávacích aktivit.

· Dalším dobrým poznatkem je, že pro většinu škol je rozvoj a vzdělávání

pracovníků, důležitou součástí jejich strategických plánů. Zaměstnanci mají

možnost se vzdělávat a zdokonalovat, jejich vzdělávací aktivity, jsou pozitivně

vnímány.  S  tím  souvisí  také  uspokojování  vzdělávacích  potřeb  pracovníků i  škol,

které má kladný vliv na celkový rozvoj školy.

Situace na každé škole je pochopitelně odlišná, každá ze škol má svá specifika, má

odlišné cíle, skladbu zaměstnanců a také žáků. Je mnohdy náročné dosahovat

stanovených cílů a proto, jak již bylo popsáno, probíhá analýza, hodnocení a stanovování

plánů, jako trvale opakující se proces. Lze ale konstatovat, jak vyplynulo z odpovědí, že

metody a postupy plánování školám i pracovníkům převážně vyhovují. Plánování ve

školách probíhá systematicky, není nahodilé a snaží se vyhovět všem požadavkům a

nárokům, kladeným na oblast vzdělávání.
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Předpoklad, že většina dotazovaných nemá vytvořený osobní plán vzdělávání

a  pracovního  růstu  byl  potvrzen,  neboť 66%  dotazovaných  odpovědělo,  že  plán

stanovený nemá. Dotazovaní pracovníci nemají povědomí o tom, jak by tento plán měli

stanovit a co všechno by mělo být jeho součástí, obsahem

a účelem. A tedy ani, jaké metody lze využít pro stanovování těchto plánů. Pokud byl ale

osobní plán vzdělávání a pracovního růstu stanoven, jak uvedlo pouze 34 %

respondentů a je nutno zdůraznit, že více jich bylo z mateřských škol, bylo použito při

jeho vytváření více nabízených metod.

NÁVRHY

Návrhy řešení jsou tedy takové:

1) Pro zkvalitnění plánování dalších činností a vzdělávacích aktivit pracovníků a škol, je

nutno analyzovat skutečnost, zda stávající pracovníci mají stanoveny osobní plány.

Pokud ne, seznámit je s účelem a obsahem a pomoci jim při vytváření jejich osobních

plánů. Uvedené je možno provést individuální cestou nebo společnou konzultací celého

kolektivu. V obou případech můžeme postupovat následovně:

a)  využijeme subjektivní i objektivní metody identifikace vzdělávacích potřeb ke

stanovení úrovně znalostí, dovedností a schopností,

b) stanovíme kritéria, přehodnocení původní motivace osobního rozvoje, kam se

nadále budeme ubírat,

c) zhodnotíme vlastní postoje a výsledky, hodnocení sama sebe,

d) necháme zhodnotit vlastní práci druhými lidmi, sledováním vývoje např. plány -

záznamy dosaženého pokroku,

e) porovnáme vlastní záznamy se záznamy jiných osob -  hodnocení, sebehodnocení,

výsledky práce žáků, dětí.
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Pro sebehodnocení navrhuji tento dotazník, který by se dal využít, před stanovení

osobního plánu.

tabulka č. 20 : dotazník, příklady otázek sebehodnocení

otázky záznam odpovědí

a) Jsou moje dovednosti a znalosti ještě
dostačující pro moji pracovní pozici?

Není potřeba se v některé z oblasti
rozvíjet a zdokonalovat?

b) Je můj současný postoj k osobnímu
rozvoji totožný s tím, který jsem si
stanovil původně?

Pokud ano, chci ho dále rozvíjet a
jakým způsobem toho chci dosáhnout?

Pokud ne, co ovlivnilo tuto změnu
názoru a kam se budu dále ubírat?

Jakým způsobem dosáhnu cíle, který si
stanovím?

c) Co  se  mi  v posledních 6 měsících
podařilo, čeho jsem dosáhl?

Podařilo  se  mi  úspěšně splnit  zadané
pracovní úkoly?

Co se nepodařilo?

Jaký dopad to mělo na můj pracovní
výkon?

d) Jak je má práce hodnocena
nadřízenými?

Jsou spokojeni s  mým pracovním
výkonem, s výsledky mé práce?

e)  Jak  hodnotí  ostatní  mou  práci,  mé
výsledky?

Mají jiný názor než já sám?
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2) Při strategickém plánování škol stanovit podmínky pro uvádění nového pracovníka,

sledovat motivace a přístupy k vlastnímu rozvoji a vzdělávání, již při vstupu těchto

pracovníků na pracoviště, sledovat osobní plány těchto pracovníků:

a) jaké jsou naše požadavky na nově příchozího pracovníka, jeho motivace a osobní

přístup, vzhledem k dané pozici, pro kterou je přijímán. Pro tuto příležitost

můžeme využít zaslaný profesní životopis nebo přijímací pohovor, který povedeme

společně s kolegou, aby názor nebyl jednostranný,

b) jaké požadavky na něj klade výkon dané pracovní pozice, pro kterou je přijímán,

a zda jeho dosavadní zkušenosti, dovednosti a výsledky odpovídají našim

požadavkům. Necháme si předložit například reference z předchozího zaměstnání,

osobní plán pokud je, osvědčení o dosažených výsledcích z dosavadních vzdělávání

nebo úspěchy dosažené s žáky v předchozím zaměstnání.

ZÁVĚR

Bakalářské práce se v první, teoretické části, věnuje základním poznatkům a některým

metodám, v oblasti plánování osobního rozvoje a plánování rozvoje pracovníků

z pohledu personální oblasti managementu. V praktické části pak dochází ke zjištění

skutečností, týkajících se osobních plánů vzdělávání, plánování škol s ohledem na osobní

plány pracovníka a využívání dostupných metod, při plánování vzdělávání. Provedený

výzkum nám rozkrývá následující:

Jak uvedli dotazovaní, valná většina z nich nemá vytvořený osobní plán vzdělávání

a  pracovního  růstu.  Jde  tedy  o  oblast,  na  kterou  je  potřeba  se  zaměřit  a  měli  by  se  jí

věnovat při plánování jak pracovníci samotní, tak školy před stanovováním plánů.

Pracovníci  mají  však  zájem  na  vlastním  i  profesním  rozvoji  a  ten  je  pro  ně hlavní

motivací k plánování dalších aktivit, vedoucích k zdokonalování jejich vědomostí

a dovedností. Jsou ochotni vynakládat vlastní úsilí, čas a finance.
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 Lze říci, v provedeném srovnání obou typů škol v Ústeckém kraji, i přes to, že každá ze

škol má svá specifika, podmínky, odlišné cíle a skladbu zaměstnanců a žáků:

Přístupy k plánování a vyhodnocování osobního i profesního rozvoje pracovníků i škol

jsou téměř shodné. Nedostačující finanční prostředky, přidělené školám v rámci

rozpočtu,  nejsou  bariérou  v  iniciativě dalšího  vzdělávání  a  pracovníci  přistupují  ke

vzdělávání zodpovědně a věnují mu vlastní úsilí, čas i finance. Výběr vzdělávacích aktiv

je obsahově zaměřen na profesní rozvoj, ke kterému, je přihlíženo při stanovování plánů

škol.

Pozitivní vztah pracovníků k dalšímu odbornému vzdělávání v průběhu aktivního

pracovního života pedagoga, je významným pro rozvíjení znalostí, schopností a dalších

požadavků potřebných pro výkon pedagogického povolání. Vedení škol přistupuje

zodpovědně ke stanovování těchto plánů ve školách, přihlíží k potřebám pracovníků

i škol a podporuje pracovníky v jejich rozvoji, pro zkvalitnění zkušeností a dovedností,

předávaných žákům a dětem ve výuce. To vše je efektivním přínosem k rozvoji všech.
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PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: dotazník šetření

vaše pracoviště MŠ do 50 dětí MŠ více než 50
dětí

ZŠ do 200 žáků ZŠ více než
200 žáků

vaše pracovní pozice učitel/ka zástupce ředitele ředitel /ka

délka vaší
pedagogické praxe?

1-5 let 6-15let 16let a více

1. POCIŤUJETE POTŘEBU  SE  VZDĚLÁVAT A ZDOKONALOVAT SVÉ SCHOPNOSTI A
VĚDOMOSTI?
ano                                                                                  ne

2. VIDÍTE VZDĚLÁVÁNÍ JAKO ATRAKTIVNÍ ZAMĚSTNANECKOU VÝHODU?

ano ne

3.  JE  PRO  VÁS  HLAVNÍ  MOTIVACÍ  K ÚČASTI NA VZDÉLÁVÁNÍ VÁŠ ODBORNÝ A PROFESNÍ
ROZVOJ?
ano                                                                                 ne

4. JE NA VAŠEM PRACOVIŠTI STANOVEN SYSTÉM PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ?

ano                                                                                  ne

5. MÁTE ZÁJEM VZDĚLÁVAT SE: ano                                           ne

na pracovišti?
mimo pracoviště?
v rámci pracovní doby?
mimo pracovní dobu?

6. VYBERTE 3 METODY, KTERÉ HODNOTÍTE PRO VZDĚLÁVÁNÍ JAKO NEJVHODNĚJŠÍ:

sebehodnocení, hodnocení nadřízeným
společná konzultace, předávání informací na pracovišti
stáž v jiném zařízení
školení, odborná přednáška
studium
účast na projektu
nějaká jiná? (uveďte)

7. JAK HODNOTÍTE DOSAVADNÍ ÚROVEŇ NABÍDEK VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ V NAŠEM REGIONU?
dostačující nedostačující

8. V JAKÝCH ČASOVÝCH INTERVALECH SE VZDĚLÁVÁNÍ ÚČASTNÍTE?

každé 3 měsíce
každý půl rok
1x ročně
jiných? /uveďte/

9. MÁTE VYTVOŘENÝ OSOBNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍHO RŮSTU?
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ano ne

10. BYLO PŘI PLÁNOVÁNÍ VAŠEHO VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI PŘIHLÉDNUTO K:

Vašim zájmům a potřebám
Vašemu profesnímu zaměření
Vašemu osobnímu plánu

11. BYLA PŘED STANOVENÍM VAŠEHO OSOBNÍHO PLÁNU POUŽITA NĚKTERÁ
Z NÁSLEDUJÍCÍCH METOD HODNOCENÍ?
ano                                           ne
přehodnocení původních motivací/osob.rozvoje/
sebehodnocení vlastních výsledků
hodnocení zpětnou vazbou-nadřízeným
plán-záznam dosaženého pokroku
12. DÁVÁTE PŘEDNOST VLASTNÍMU VÝBĚRU NABÍDEK VZDĚLÁVÁNÍ NEBO
ORGANIZOVANÝCH ZAMĚSTNAVATELEM?
častěji vlastnímu výběru
častěji zaměstnavatelem
13. OVLIVŇUJE VÝBĚR VZDĚLÁVÁNÍ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH VAŠÍ
ŠKOLE?
ano ne

14. JSTE OCHOTNI CESTOVAT ZA VZDĚLÁVÁNÍM I DO JINÉHO REGIONU?

ano                                                                          ne
15. JSTE OCHOTNI FINANCOVAT SI A FINANCUJETE SI VZDĚLÁVÁNÍ, POKUD JE PRO VÁS
ZAJÍMAVÉ?
ano                                                                          ne

16. PŘI VÝBĚRU VZDÉLÁVACÍ AKCE SE ZAMĚŘUJETE OBSAHOVĚ  NA:

management
kvalifikační studium
odborné vzdělávání (rozšíření dovedností vašeho zaměření)
jiná (uveďte)
17. JE U VÁS NA PRACOVIŠTI STANOVEN SYSTÉM NÁSLEDNÉHO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A
PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ OSTATNÍM ZAMĚSTNANCŮM?
ano ne


	Forma studia: kombinovaná
	Forma studia: kombinovaná
	Forma studia: kombinovaná
	Forma studia: kombinovaná
	Forma studia: kombinovaná



	KLÍČOVÁ SLOVA
	OBSAH:

	CÍL PRÁCE
	Cílem bakalářské práce v teoretické části je zmapování základních poznatků a některých metod v oblasti plánování osobního rozvoje a plánování rozvoje pracovníků z pohledu personální oblasti managementu. V praktické části pak zjištění skutečností:
	1.1FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PLÁNOVÁNÍ OSOBNÍHO ROZVOJE
	metoda diagnostická, umožňující změnu. Autofeedback, který se provádí s určitým časovým odstupem, se nazývá retrospektivní autofeedback. Tato metoda spočívá v analýze výjimečných pozitivních a negativních událostí, úspěchů a neúspěchů a hledání jejich zdrojů ve vlastních dovednostech, znalostech a vlastnostech.

	3. ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ
	4. SHRNUTÍ PROVEDENÉHO VÝZKUMU:
	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:
	HRONÍK F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 2006 PRAHA:GRADA, ISBN:978-80-247-1457-8
	HRONÍK F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 2006 PRAHA:GRADA, ISBN:978-80-247-1457-8
	BARTOŇKOVÁ H. Firemní vzdělávání, 2010 PRAHA:GRADA, ISBN: 978-80-247-2914-5


	SEZNAM GRAFŮ:
	SEZNAM OBRÁZKŮ:
	Obr. č.: 1 Vzdělávací potřeby (Armstrong, 2002, str. 498)
	Obr. č.: 2 „Systém vzdělávání“(Armstrong 2000, str. 496)
	PŘÍLOHY:

