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Úvod  

     Současné období je charakteristické projevy hospodářské krize a ukazuje na vývoj 

společenských, ekonomických, ale i technologických změn, které v konečném důsledku 

poměrně značně ovlivňují téměř celý svět. Jako zásadní se stále více projevuje 

objektivní nutnost změn. Dříve používané úspěšné postupy selhávají. Do popředí se 

dostává nutnost změn firemní kultury, zvyšuje se požadavek orientace na zákazníky i 

zaměstnance, jako zásadní se jeví potřeba zvyšovat kvalitu a podporovat aktivní 

experimentování organizace. Manažeři v ziskových i neziskových organizacích se musí 

vyrovnávat se zásadní otázkou přizpůsobení se změněným vnějším i vnitřním 

podmínkám a musí se učit jak se kontinuálně vzdělávat s cílem úspěšně zvládat proces 

rychlých změn. Právě vývoj vnějšího prostředí přináší manažerům mnohé podněty pro 

vnitřní 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 požadavkům dalšího zvyšování kvalifikovanosti 

zaměstnanců. 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.
1
  

Cílem práce je: 

- Zjistit aktuální stav uplatňování teorie učící se organizace ve specifických 

 podmínkách školských zařízení zájmového vzdělávání v kraji Praha (v domech 

dětí a mládeže, dále jen DDM).  

-  Popsat možné způsoby další aplikace teorie učící se organizace v podmínkách 

DDM v Praze.   

Dílčí cílem je: 

- Zjistit možné rozdíly mezi výsledky výzkumu DDM V Praze a výsledky 

výzkumu DDM z celé České republiky (dále jen ČR). 

- Popsat možné příčiny odlišnosti výzkumu mezi krajem Praha a jinými kraji 

v ČR.  

                                                 

1
 TICHÁ, I. Učící se organizace. Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 13.   



2 

 

     Pro zjištění stavu uplatňování teorie učící se organizace a vyvození doporučení byl 

v práci využitý výzkum formou dotazníku širšího vzorku respondentů, pracovníků 

pražských DDM. V Praze je celkem 15 DDM, z toho 2 zřizují městské části a 13 zřizuje 

hlavní město Praha (kraj). Zkoumaný vzorek 117 respondentů zastupovalo 13 DDM 

z celkového počtu 15. 

     Práce má interdisciplinární charakter. Obsah práce má souvislost s oblastí řízení 

pedagogického procesu, ale i s oblastí teorie a praxe školského managementu, vedení 

lidí, zprostředkovaně i práva, ekonomiky a finančního managementu.  
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1 Učící se organizace – základní pojmy 

     Více než třicet let dochází k postupnému vývoji názorů na otázky vztahující 

k učení probíhajícímu v organizaci a s termínem učící se organizace. Ve skutečnosti 

se jedná o dva související, ale odlišné pojmy.
2
  I v současném období jsou někdy oba 

pojmy  nesprávně  považovány  za  synonyma.  Uvedený  názor  se  objevuje  například 

i mezi pracovníky DDM, což   dokazují i výsledky   provedeného výzkumu z roku 2009 

i 2012. Celkem 23% (2009) a 29% (2012) respondentů si pod pojmem učící se 

organizace představovalo takovou organizaci, ve které se zaměstnanci zúčastňují 

školení, kurzů a seminářů podle vlastního výběru.
3
 Tato skutečnost ukazuje na to, že 

stále v některých DDM asi jedna třetina zaměstnanců DDM pojem učící se organizace 

nesprávně ztotožňuje pouze s pojmem dalšího vzdělávání pracovníků anebo s tím, 

že v organizaci probíhá učení (vzdělávání) či školení pracovníků. Podobný přístup je 

zřejmý i v přístupu v ČR obecně
4
  i v dokumentech Evropské unie.

5
 V ČR ze strany 

vlády, ministerstev i firem je věnována minimální pozornost rozvoji učení organizací 

(firem) samotných 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 teorie učících se organizací, 

mají minimální zastoupení.
6
  

Zajímavé v tomto směru bylo zjišťovat stav směru v podmínkách kraje Praha. Při 

důsledné analýze „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

                                                 

2
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vydání. Praha : Grada, 

2008, s. 450.  
3
 Příloha č. 5. Dotazník. II. Část - základní pojem.  

4
 BÍLÁ KNIHA. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha : MŠMT, 2001.  

5
 Lisabonská strategie. Cesta k vyššímu hospodářskému růstu. Praha : Úřad vlády ČR, 2004.   

6
 JELÍNEK, V. Firemní vzdělávání II: Organizace státní správy – závěrečná zpráva. Ústav pro informace 

ve vzdělávání, 2003. b. n. 
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hlavního města Prahy 2012 – 2016“
7
 lze zjistit, že situace se vůbec neliší od výše 

uvedeného. V celém záměru není jediná zmínka, jak konkrétně byl, nebyl, popřípadě 

jak bude přistupováno k dalšímu rozvoji řídících pracovníků škol a školských zařízení. 

V analytické části dokumentu (2. kapitola) je hodnoceno další vzdělávání 

v celoživotním učení, ale pouze z úhlu  kde, kdo a na jakých školách uvedené 

vzdělávání poskytuje pro veřejnost. Je zvláštní, že v hodnotící části „Zvyšování 

profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků a jejich další 

vzdělávání“ se rozebírají zejména kvalifikační předpoklady (aprobace). Nemalé částky 

čerpalo hlavní město na další vzdělávání z ESF – Operační program Praha adaptabilita, 

který ale obsahuje několik „klíčových aktivit“, např. doplnění odborné kvalifikace pro 

učitele odborných předmětů a praktického vyučování středních škol, pro učitele 

všeobecně vzdělávacích předmětů základních i středních škol a témata, jako např. oblast 

bezpečnosti práce. Zaměřuje se také na průběžné vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických  pracovníků (např. grafické systémy v geodézii, využívání programů IT 

v matematice a fyzice, AutoCAD pro projektování ve stavebnictví, legislativa v oblasti 

použití chemických látek ve školách). Tento projekt bude stát celkem 23,6 mil. Kč. Jako 

skutečnou „perličku“ lze uvést, že v dokumentu je konstatováno, že další projekt 

„Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroženými dětmi“ byl ukončen 

z toho důvodu, že nebyl nalezen odpovídající dodavatel - realizátor vzdělávání! 

Následně je v této části hodnoceno společenské postavení profese pedagoga (jako nízké) 

a finanční nedocenění práce pedagogů od státu. Naprosto chybí jakákoliv analýza 

konkrétního absolvování dalšího vzdělávání pedagogy anebo řídícími pracovníky škol a 

školských zařízení za hodnocené období. Rovněž chybí jasný nástin jak průběžně 

vzdělávat vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.  

V části zaměřené na rozvoj dalšího vzdělávání v podmínkách hlavního města Prahy 

(období 2012 – 2016, kapitola č. 3) jsou uvedeny kromě jiného jako priority: 

- zlepšení klimatu ve školách a školských zařízeních (zde je uvedena metodická pomoc 

ředitelům při vydávání školních řádů, monitoring sociálního klimatu škol) 

                                                 

7
 Usnesení ZHMP č. 15/9 ze dne 29. 3. 2012. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy hlavního města Prahy 2012 – 2016. Dostupné na WWW: <http://www.praha.eu/jnp/cz/home/ 

volene_organy/zastupitelstvo_hmp/usneseni_zastupitelstva/index.html> 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/%20volene_organy/zastupitelstvo_hmp/usneseni_zastupitelstva/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/%20volene_organy/zastupitelstvo_hmp/usneseni_zastupitelstva/index.html
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- podpora pedagogických pracovníků (další vzdělávání – zvyšování a prohlubování 

kvalifikace, spolupráce mezi školami, oceňování úspěšných pedagogů, odměňování, 

zkvalitňování pracovního prostředí apod.). 

V dalším je v podkapitolách uvedena formulace „konkrétních cílů“ pro každý druh 

vzdělávání a uvedeny aktivity, jimiž by měly být cíle dosahovány. Pro „segment“ 

zájmové vzdělávání v oblasti kvalifikace pedagogických pracovníků je kromě jiného 

uvedena aktivita „podpora péče o rozvoj lidských zdrojů včetně dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků“ – bez jakéhokoliv dalšího upřesnění.
8
  

Celkově lze vyvodit závěr, že „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy hlavního města Prahy na období 2012 až 2016“ nepovažuje za prioritu další 

profesní  rozvoj   ředitelů  a dalších vedoucích  pracovníků  škol  a školských zařízení. 

O pořádání manažerských kurzů, které by mohly napomoci pozitivním změnám 

zřizovaných škol a školských zařízení anebo uplatňování teorie učící se organizace, není 

v dokumentu jediná zmínka a nelze ji z dokumentu dovodit.   Dokument tedy potvrzuje 

prozatímní tendenci, že této oblasti je věnovaná menší anebo žádná pozornost ze strany 

zřizovatelů. V podmínkách hlavního města Prahy existuje minimální anebo žádné 

povědomí o možných způsobech dalšího vzdělávání a uplatňování zásad „učící se 

organizace“. V omezené míře je obecně pozornost věnovaná pouze dalšímu vzdělávání 

pedagogů, bez podrobnějšího a cíleného zaměření na další rozvoj ředitelů a vedoucích 

pracovníků škol a školských zařízení. 

 

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 (nar. 1947), v současné době člen profesorského sboru Massachusettského 

                                                 

8
 Usnesení ZHMP č. 15/9 ze dne 29. 3. 2012. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy hlavního města Prahy 2012 – 2016. Dostupné na WWW: <http://www.praha.eu/jnp/cz/home/ 

volene_organy/zastupitelstvo_hmp/usneseni_zastupitelstva/index.html> 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/%20volene_organy/zastupitelstvo_hmp/usneseni_zastupitelstva/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/%20volene_organy/zastupitelstvo_hmp/usneseni_zastupitelstva/index.html
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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“.
9
   

     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 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“.
10

  

     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, 

                                                 

9
 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : Management 

Press, 2007, s. 21.   
10

 MOODLE ISIS (pouze pro studenty DOKÁŽU TO), 3. 1. 2009. Dostupné na WWW:  

    <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.> 

http://www.estudovna.cz/mod/resource/view.php?id=22904
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metody a techniky.“
11

  Další naši autoři, např. Jan Barták
12

  anebo Michal Henych
13

, 

se většinou přiklánějí k vymezení učící se organizace podle Sengeho. Podrobnější 

analýzu definic více světových autorů lze najít u Ivany Tiché. Podle Karen Watkins a 

Victoria Marsick (1993)
14

 komplexnější přístup znamená, že učící se organizace je 

charakteristická učením se jednotlivců, menších skupin pracovníků, celé organizace ale 

i dalších spolupracujících organizací. Tento stav lze následně považovat za proces 

probíhající souběžně s pracovním procesem, který současně rozvíjí růst a inovaci 

organizace. Učící se organizace mají vytvořený systém podchycení učení a jeho sdílení. 

Stručnější definice pochází od Johna Burgoyne a Toma Boydell, kteří učící se 

organizaci      charakterizují   jako  podporující  učení  všech  svých členů. Toto  učení 

se postupně organizaci transformuje.
15

 Větší důraz na souvislosti s propojením procesu 

učení a zvýšené míry uspokojování zájmových skupin klade Nancy Dixon (1994).
16

 

Ivana Tichá (2005) 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)                  

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

se ale zaměřuje i na charakteristiku a praktické kroky na cestě k vytváření učíce se 

organizace, která není jednoduchá, protože zaměstnanci často nejsou nakloněni změnám 

a mají tendence zachovávat a udržovat to, co dělali vždy a co fungovalo.
17

 

 

                                                 

11 ČASTORÁL, Z. Strategický znalostní management a učící se organizace. 1. vydání. Praha : Vysoká 

škola finanční a správní, Edice EUPRESS, 2008, s. 11. 
12 BARTÁK, J. Skryté bohatství firmy. 1. vydání.  Praha : Alfa Publishing, 2006, s. 8. 
13 HENYCH, M. TC Business School. Dostupné na WWW: <http://www.tcbs.cz/weblog/2008-0522-

ucici-se-organizace i-iii.>  
14 TICHÁ, I. Učící se organizace. Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 58. 
15 TICHÁ, I. Učící se organizace. Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 58.  
16 TICHÁ, I. Učící se organizace. Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 58.  
17 TICHÁ, I. Učící se organizace. Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 79. 

http://www.tcbs.cz/weblog/2008-0522-ucici-se-organizace-i
http://www.tcbs.cz/weblog/2008-0522-ucici-se-organizace-i
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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. Jednotlivé disciplíny ale nepovažuje za něco 

povinného anebo „disciplinovaně“ vynucovaného. Naopak chápe je jako získávání 

určitých dovedností.  Je ale zřejmé, že každý jednotlivec může mít jisté nadání a vlohy, 

které může uplatňovat a úspěšně realizovat. Zároveň ale lze pravidelným cvičením 

zlepšovat i oblast, pro kterou člověk nemá vlohy a nadání. Rozhodující je, zda je 

ochoten se celý život učit a zdokonalovat. Při uplatňování učící se organizace nelze 

konstatovat, že bylo dosaženo dokonalosti a již se není dál co učit. Disciplíny vymezené 

Sengem se odlišují zejména skutečností, že se jedná o osobní disciplíny charakteristické 

způsobem myšlení, vzájemnými vztahy zaměstnanců a vedení organizace a charakterem 

společného učení. Nejde tedy o napodobování jednotlivých příkladů jiných. Senge je 

považuje za „nové dílčí technologie, které přivodí inovaci“. Disciplíny (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

      

     Za první disciplínu lze považovat osobní mistrovství, které je základem formování 

učící se organizace. Předpokladem dosahování dobrých výsledků organizace je 

odpovídající úroveň dovedností všech zaměstnanců i vedení organizace. Nelze ale 

předpokládat, že pro celou pracovní dráhu vystačí člověku dovednosti, které získal na 

začátku pracovní kariéry. Bez dalšího zdokonalování a rozvíjení dovedností v průběhu 

celého života asi nelze dosahovat trvale dobré výsledky. Vhodné je vidět ale i další 

souvislosti. Nezřídka se v organizacích projevuje skutečnost, že počáteční nadšení a 

odhodlání jednotlivců být dobrý a dosahovat vynikající výsledky postupně uvadá a 

dochází tzv. vyhoření jednotlivců anebo provozní slepotě. S rozvíjením trvalejšího 

osobního mistrovství souvisí tedy vhodná motivace všech zaměstnanců k celoživotnímu 

                                                 

18
 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : Management 

Press, 2007, s. 28. 
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zvyšování osobního mistrovství, propojení vlastních, individuálních vizí s vizemi a cíli 

organizace.
19

    

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

zpravidla jinak vnímá svět i to, jak sám v něm jedná. Vytváří se tak individuální 

mentální modely. Často si lidé tuto rozdílnost vlastního náhledu neuvědomují a to se 

projevuje ve způsobu výkonu jejich práce a chování. Jako důležité se jeví odkrývat 

individuální mentální modely, nebát se jejich vyslovování a současně realizovat 

přípravu jejich možných změn. 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. Výsledkem může následně být jistá změna a 

korekce individuálních mentálních modelů v zájmu co nejlepší realizace cílů a vizí celé 

organizace.
20

   

     Další disciplínou je utváření společné sdílené vize. U každé organizace je důležité 

mít společné vize, kterých chce organizace jako celek dosáhnout. Následně pak 

zaměstnanci i vedení organizace společně usiluje o jejich realizaci a naplňování. Tento 

proces má přímou souvislost s vedením a vůdcovstvím. Nejde jen o proklamaci vizí 

anebo jejich naplňování proto, že je to zaměstnancům uloženo anebo přikázáno. 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.
21

 

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

organizace. I když schopnosti i výsledky dosahované jednotlivci jsou vysoké, neplatí 

přímá úměra, že následně jsou stejně vysoké i schopnosti a výsledky celé organizace, 

pokud organizace nepracuje jako kompaktní tým. Jako příklad lze uvést i sportovní 

týmy, kdy výsledek je závislý na spolupráci a výsledku týmu jako celku. Za východisko 

týmového učení je považován dialog mezi členy týmu, snaha o společné přemýšlení, 

hledání cest a postupů při dosahování společných cílů. Tento proces není jednoduchý.  

                                                 

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

Press, 2007, s. 25. 
20

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

Press, 2007, s. 26. 
21

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

Press, 2007, s. 27. 
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Má souvislost s individuálními mentálními modely a předsudky, které nejsou jednotlivci 

někdy explicitně vysloveny. Následně pak brzdí proces učení organizace jako celku. 

Pokud je tomu naopak, mohou procesu učení prospívat a urychlovat jej.  To se pak 

projevuje v dalším zdokonalování jednotlivých členů týmu i v dosahování výraznějších 

výsledků týmu i organizace. Většina lidí touží být členy skvělého týmu. Právě díky 

postupnému týmovému učení jsme schopni dělat to, co jsme třeba dosud neuměli, 

získáváme jiný pohled a měníme i náš vztah ke světu. „Týmové učení má životní 

význam, neboť týmy, a nikoliv jednotlivci, představují základní učící se jednotky 

moderních organizací. To je základ; a dokud se nedokáží učit týmy, nemůže se učit ani 

organizace.“
22

  

     Systémové myšlení považuje Senge za pátou disciplínu, 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. Senge 

ale zastává názor, že pouhé stanovení vizí organizace nestačí. Za základ úspěchu 

považuje právě systémové myšlení jako předpoklad pro úspěšnou realizaci vizí a 

dosahování dobrých výsledků organizace. Systémové myšlení umožňuje porozumět 

novému způsobu vnímání sebe sama a svého světa u jednotlivců, kdy úspěchem je 

propojení jednotlivců s okolím a jiný pohled na vznik a řešení možných problémů. 

Uplatňováním systémového myšlení dochází k poznání, jak jednotlivci vytváří svou 

skutečnost a jak svou skutečnost mohou úspěšně měnit právě v učící se organizaci.
 23

        

 

1.3 Možné postupy při vytváření učící se organizace  

     V odborné literatuře lze najít obecně možné postupy, jak vytvářet učící se organizaci. 

Ze známých  českých odborníků tuto problematiku a možné postupy nastínila Ivana 

                                                 

22
 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : Management 

Press, 2007, s. 28. 
23

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

Press, 2007, s. 30. 
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Tichá (2005). Vychází z vymezení principů podporujících učení, které se následně 

prolínají při realizaci postupných kroků – návodů, jak vytvářet učící se organizaci.
24

  

Za principy podporující učení Tichá považuje:  

 Vedení lidí k samostatnému uvažování.  

Tento princip předpokládá, že nejde o to, aby se lidé v rámci organizovaného 

vzdělávání (ale i individuálního sebevzdělávání) pouze něco naučili, získali vědomosti 

a rozšířili si svůj rozhled. Důležité je, aby si vytvářeli vlastní názor, zdali a jakým 

způsobem získané vědomosti využít ve prospěch sebe i organizace. Rovněž je vhodné 

tento princip uplatňovat i při plnění úkolů a naplňování cílů organizace. Nelze se 

donekonečna držet pouze přesných dříve stanovených návodů a postupů, bez 

možnosti návrhu jejich změn.  

 Chyby jako součást učení a jejich využití pro další rozvoj organizace i členů.  

Je nutno zdůraznit, že se nemůže jednat o chyby, které ohrožují samotnou organizaci, 

popřípadě o chyby předem předvídatelné anebo záměrné. Při naplňování úkolů a cílů 

organizace je žádoucí využívat zdravou míru riskování při uplatňování nových 

přístupů a činností. V tomto směru zákonitě mohou vznikat chyby, při kterých se ale 

organizace a její členové učí nést míru odpovědnosti, analyzovat možné příčiny chyb 

a vyvozovat závěry pro další činnost.    

 Organizační struktura organizace – otevřenost k jejím změnám. 

Tento princip vychází ze skutečnosti, že organizační struktura nemůže pouze vycházet 

z obecných teorií, teoreticky zpracovaných systémů organizačních struktur a nemůže 

být   jednou   pro vždy daná. Musí respektovat vnitřní ale i vnější změny podmínek, 

ve kterých organizace pracuje. Následně by mělo docházet k přizpůsobování 

organizační struktury měnícím se potřebám, podmínkám a úkolům organizace.   

 Kultura organizace, její další rozvoj a změny tak, aby podporovala učení jednotlivců. 

Při uplatňování tohoto principu se opět jeví jako důležité pružné změny kultury 

organizace. Nejedná se ale jenom o její vnější – formální projevy (logo, oblečení, a 

další). Tvář firmy a její image je pouze jednou ze stránek kultury firmy. Kultura 

zahrnuje i vnitřní stránky (odborná úroveň zaměstnanců, vztahy mezi nimi, týmová 

práce a podobně) a rovněž další vnější stránky (jednání s klienty a vnějším prostředím 

                                                 

24
 TICHÁ, I. Učící se organizace,  Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 89 - 91. 
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ale i na jaké potenciální zákazníky je organizace zaměřená, jaké produkty nabízí, čím 

se liší od podobných organizací). 

 Podpora procesu učení. Tento princip předpokládá, že nemusí jít jenom o konkrétní a 

hmatatelné výsledky učení (co se konkrétně kdo naučil) ale za důležité je možno 

považovat i způsob, formy a metody učení, které následně mohou pozitivně přispět 

v procesu změn organizace. Vhodné je i uplatňovaní tzv. tvůrčího učení. 

 Rovnost mezi těmi, kteří se učí. Princip vychází z rovnosti přístupu k učení se a 

respektování individuálních zvláštností učících se (schopnosti, dovednosti, rychlost 

učení).  

 Podpora výměny znalostí a dovednosti. V učící se organizaci tento princip 

předpokládá, že zaměstnanci si navzájem vyměňují a předávají individuální 

zkušenosti a znalosti.  

 Podíl jednotlivců na vytváření struktury jejich učení. Uplatňování tohoto principu 

znamená, že struktura procesu učení není direktivně stanovena (stanovení toho, co a 

kde se mají zaměstnanci učit). Naopak umožňuje zaměstnancům se aktivně podílet na 

vytváření struktury obsahu jejich učení se.  

 Objektivní sebehodnocení. Tento princip předpokládá, že zaměstnanci budou nejenom 

objektivně hodnoceni ze strany vedení organizace, ale i samotní zaměstnanci by se 

měli naučit objektivně hodnotit i sebe sama. Naplňování principu následně umožní 

zaměstnancům reálnější pohled a postupné zlepšování výsledků své práce. 

 Podpora svobody poznávání. Princip úzce souvisí s participativním způsobem 

fungování organizace, který umožňuje projevovat individuální aktivitu zaměstnanců 

v procesech poznávání. 

 Respektování různorodosti procesu učení. Pro proces učení by tento princip mohl 

znamenat větší spektrum forem a stylů učení se, jejich kombinování, které následně 

umožní i případnou změnu individuálních stylů učení se jednotlivých zaměstnanců.  

 Zprostředkování a podpora poznávání vlastních stylů učení a myšlení. Princip 

předpokládá vzájemné sdílení různých stylů učení se mezi zaměstnanci jako proces 

dalšího zkvalitňování vzájemné komunikace. 



13 

 

 Rozvoj znalostí v různých oblastech. U zaměstnanců předpokládá uplatňování tohoto 

principu skutečnost, že není možné rozvíjet jenom úzce zaměřené odborné znalosti. 

Naopak je vhodné umožnit rozvoj znalostí v širším spektru. 

 Zvýšení snadnosti učení se. Tento princip znamená, že pokud se zaměstnanci mají 

snadno učit nové věci, musí tento proces pro ně být motivující. Předpokládá to 

zároveň ale i logičnost a zábavnost forem učení se. 

 Podpora vzájemných diskusí. Proces učení se, při dodržování tohoto principu, by měl 

umožňovat vzájemnou diskusi, ve které zaměstnanci mohou dobře a neformálně 

rozvíjet své nápady a myšlenky. Tento princip úzce souvisí s procesem formování 

kultury organizace. 

 „Posvátné krávy“ v procesu učící se organizaci neexistují. Příměr v názvu tohoto 

principu v organizaci znamená otevřenou možnost průběžného posuzování, 

hodnocení, přezkoumávání a popřípadě i zpochybňování, zda konkrétní cesty, formy a 

metody vytváření učící se organizace odpovídají daným podmínkám a jejich změnám. 

Následně uplatňování tohoto principu znamená možnost dalších korekcí a změn na 

základě zjištěných nových skutečností a zkušeností. 

Výše uváděné principy se navzájem v procesu „učení se“ prolínají a jejich uplatňování 

napomáhá uskutečňovat některé postupné kroky při vytváření učící se organizace 

podle Ivany Tiché (2005).
25

   

Za první krok Tichá považuje vyhodnocení, zda učení podporuje kulturu organizace.  

Vyhodnocení lze uskutečnit například formou dotazníku, na jehož základě lze zjistit, co 

si zaměstnanci myslí o své organizaci. Hodnocení zaměstnanců může být i různorodé, 

podle jednotlivých skupin (kategoriální). Vyhodnocení se ale nemůže soustředit jenom 

na publikaci výsledků (průměrných hodnocení odpovědí zaměstnanců). Různé kategorie 

zaměstnanců můžou mít na jednotlivé zkoumané položky různé názory. Důležité je tedy 

nejenom zjištění celkového stavu a názorů zaměstnanců. Zásadní je následné vyvození 

závěrů, prodiskutování návrhů a stanovení jak konkrétně zlepšit firemní kulturu 

organizace. Oblast vytváření a změn kultury organizace hodně determinuje další 

postupné kroky na cestě vytváření učící se organizace. Kultura buď může bránit anebo 

naopak podporovat učení organizace. Pokud je například vedení organizace zaměřené 
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 TICHÁ, I. Učící se organizace,  Praha : Alfa Publishing, 2005, s. 91. 
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pouze na výkony, systém a vládnutí, pak následně taková kultura organizace brání 

procesu vytváření učící se organizace. Naopak pozitivní je pro proces vytváření učící se 

organizace v podmínkách, kdy je pro organizaci charakteristická přístupnost vedení 

(spíše koučování a vedení lidí), aktivní podpora týmové spolupráce, otevřená 

komunikace, orientace spíše na lidi než na systémy, vyrovnávání zájmů všech 

zájmových skupin a další. Cílem prvního doporučovaného kroku je zjistit konkrétní stav 

kultury a k jakému stavu organizace směřuje.  

     Další krok doporučuje podporovat vše pozitivní. I když vytváření učící se organizace 

není závislé na investicích (penězích), přesto se jedná o investici zásadní. Je nutno 

investovat čas a úsilí do změny přístupu lidí. Změna v přístupu zaměstnanců znamená 

vést je k pozitivnímu myšlení. Jako příměr změny lze uvést  „… změnit jejich vnímání 

zpola prázdné sklenice a naučit je vnímat ji jako sklenici do poloviny naplněnou“.
26

 Jde 

o získání podpory všech zaměstnanců a změnu pracovního klimatu, kde do popředí 

vystupuje spíše povzbuzení a pochvala než neustále upozorňování na chyby a 

nedostatky v práci. Důležitá a vhodná je pochvala a povzbuzení v situacích, kdy je za co 

pochválit. Není ale možné chválit za každou cenu v situacích, když pochválit není 

objektivně za co. Dosažení uvedeného není jednoduché, neboť nelze chyby a nedostatky 

zamlčovat a nevidět je. Jde spíše tedy o hledání cest jak se z nedostatků a chyb poučit a 

zbytečně stejné neopakovat. Zacházení se zaměstnanci by se mělo vyznačovat 

jistým respektem, vhodnou mírou kritiky a využíváním individuálního přístupu. 

Nežádoucí jsou i případné zesměšňování a ponižující poznámky. Postupně lze v této 

souvislosti uplatňovat možnost vzájemného sdílení pozitivních zkušeností a informací 

mezi zaměstnanci navzájem.   

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

iniciativy zaměstnanců (nepotlačovat iniciativu). Ne vždy a ne všem manažerům se tato 

oblast daří naplňovat. Bohužel dochází někdy k odmítání nápadů a nových myšlenek 

podřízených zaměstnanců, které pramení zejména z určitého pocitu ohrožení, ztráty 

vlastní autority a možné obavy manažerů z případných změn. Paradoxně tak může 

v těchto případech docházet ke snižování výkonnosti a kreativity podřízených 

zaměstnanců, což se negativně projevuje na dosahovaných výsledcích organizace. 
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V některých organizacích může docházet k situacím, kdy jsou za příčinu snížených 

výkonů organizace považováni zaměstnanci, u kterých vůbec nebylo přihlíženo k jejich 

názorům a návrhům na řešení případných potíží. V tomto případě od zaměstnanců jen 

stěží lze očekávat kreativitu a schopnost zvládat problémové situace a případné krize 

výkonů organizace. Proto se jeví jako důležité dostatečně naslouchat názorům 

zaměstnanců a přesvědčit je, že projevená iniciativa neohrozí jejich pracovní pozici. 

Přes vysoké průměrné hodnocení je podle výsledků výzkumu v pražských DDM (2012) 

zřejmé, že s touto obtíží se setkává asi 11 % respondentů, což je o 17% méně než ve 

výzkumu DDM v celé ČR z roku 2009 (viz otázka č. 21 „U nás lze jiné názory, 

popřípadě nesouhlas, otevřeně sdělovat bez obav z represe“).
27

 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. Může se to projevovat i ve větší snaze objevovat nové přístupy, formy práce, 

popřípadě odhodlání experimentovat v zájmu dosažení lepších výsledků. Zákonitě se 

vše následně projeví v lepších celkových výsledcích celé organizace.  

     Dalším doporučovaným krokem podle Tiché je uplatňování zásady odměňovat 

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

nebudou  ohrožovat  organizaci.  Manažer by tedy měl postupně vytvořit takové klima, 

v němž nevládnou obavy z případného neúspěchu anebo obavy z možného trestu za 

chybu, která je následně spíše chápaná jako zdroj poučení. K přijatelným chybám 

(neohrožujících organizaci) se pak nepřistupuje jako k něčemu, čemu je nutné se za 

každou cenu vyhnout v rozhodovacích procesech. V tomto případě nejde o popírání 

anebo skrývání chyb. Je na ně spíše pohlíženo jako na jistou součást procesu učení. 

Pokud jsou v rozhodovacím procesu zaměstnanců vhodně přijímána přijatelná rizika, 

mohou dokonce pozitivně ovlivňovat a rozvíjet iniciativu i kreativitu zaměstnanců.    

     Pomoc lidem ve vzájemné spolupráci je dalším doporučovaným krokem, jehož 

uplatňování má dlouhodobější charakter. Důležitý vliv na uplatňování tohoto kroku 

může mít organizační struktura dané organizace, která buď napomáhá, anebo 

komplikuje vzájemnou spolupráci jednotlivců. Filozofie tohoto kroku vychází 

z vzájemného respektování jednotlivce a jeho konkrétního přispění úspěchu organizace 
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a vnímání kvalit jednotlivců navzájem. Jde o specifičnost toho, co jednotlivec přináší 

organizaci. Zaměstnanci by měli navzájem znát své dovednosti a schopnosti. Pokud 

tomu tak je, dokážou je pak navzájem lépe využívat. Na druhou stranu, každý člověk 

potřebuje zažít pocity, kdy je svým okolím ceněn a je uznáván jako platným člen 

organizace. Je dobré, pokud zaměstnanci ví, že jsou dobří a kolegové je uznávají. 

Výsledkem může pak být rozvoj atmosféry důvěry a vzájemné podpory jednotlivců, 

přinášející pozitivní zkušenosti jak jednotlivcům, tak i organizaci jako celku. Účelem 

tohoto kroku je posilování soudržnosti týmu, ale i pěstování pocitu vzájemné 

sounáležitosti u všech členů organizace.  

     Postup vytváření učící se organizace pokračuje dalším krokem - uváděním učení 

v život. Učení lze v této souvislosti považovat za předpoklad k úspěchu ale i přežití 

organizace. Jakákoliv anomálie zákonitě brzdí další rozvoj organizace. V porovnání 

s naší vzdělávací soustavou (různé příležitosti učení a nerovnost schopností učit se) má 

učící   se  organizace  jiný  charakter   učení  všech   členů   týmu. Tento krok vychází 

ze zásady, že každý člen týmu je důležitý pro úspěch organizace. Ivana Tichá (2005) se 

v této souvislosti zaměřuje zejména na systém vzdělávání pracovníků formou 

vzdělávacích programů šitých na mírů dané organizace. Úspěch programů ale 

předpokládá jejich soulad s potřebami organizace ale i s individuálními potřebami 

zaměstnanců. Není ale vhodné jenom direktivně určovat kdo a přesně jakého vzdělávání 

a programu se má zúčastňovat. Jednotlivý zaměstnanci by měli mít možnost vyjádřit se 

a popřípadě by měli mít i možnost jistého výběru určitého programu. Významná je i 

propojenost vzdělávacích programů s konkrétním praktickým uplatněním v podmínkách 

organizace ale i práce jednotlivých zaměstnanců. V neposlední řadě je důležitá i zpětná 

vazba – hodnocení přínosu konkrétních forem vzdělávání pro organizaci. V některých 

případech je vhodné, aby si tým školitelů vytvořila i organizace sama. V tomto případě 

organizace sama může zásadně ovlivnit obsah i úroveň vzdělávacích programů. Některé 

příklady z praxe ukazují, že nakonec je někdy organizace schopna připravit určitý 

vzdělávací program sama lépe než externí školitelé z jiných organizací.  

 Krok zaměřený na formulaci a realizaci vize organizace je dalším v pořadí. Je vhodné, 

aby se na vytváření a formulaci vize podíleli všichni zaměstnanci.  Následně je pak vize 

organizace pojímána jako pojítko mezi zaměstnanci při realizaci cílů organizace. Chápat 

to lze tak, že nejde jenom o maximální výkony jednotlivců, ale jde o to, aby 
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mezi zaměstnanci existovala synergie (spolupůsobení, spolupráce a součinnost)
28

 při 

naplňování úkolů a vizí organizace. Realizace vizí je závislá i na manažerských 

schopnostech vedení organizace, popřípadě vedoucích nižších stupňů vedení. Vize je 

samozřejmě možné ale naplnit jenom tehdy, pokud jsou jasně a srozumitelně 

formulovány a všichni zaměstnanci se s nimi vnitřně ztotožňují. Je vhodné v organizaci 

dosáhnout stav, kdy zaměstnanci dospějí k názoru, že činnost organizace není 

důležitější než činnost obdobných organizací (konkurence), ale to, že právě jejich 

organizace umí pracovat lépe než konkurence. 

Při formulaci zbylých dvou doporučovaných kroků – propojení systémů a realizace 

konceptu – Tichá vychází z páté disciplíny formulované Sengem (systémové myšlení), 

kde dochází ke vzájemnému propojení všech zmiňovaných a doporučovaných kroků 

tak, aby směřovaly ke společným cílům organizace. Možný úspěch je závislý nejenom 

na vedení organizace (řediteli a dalších členech vedení) a jejich osobnostních kvalitách, 

ale i na všech zaměstnancích a jejich konkrétním podílu při naplňování úkolů své 

organizace. Realizace zmíněných kroků následně znamená postupnou praktickou 

aplikaci principů učící se organizace.    

     Postup, který Ivana Tichá (2005) zvolila, je inspirativní a představuje možný návod 

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

 

1.4  Možné poruchy ve vytváření učící se organizace  

     Možné překážky na cestě vytváření učící se organizace formuloval Senge ve své 

knize Pátá disciplína.
29

 Vychází ze skutečnosti, že v mnohých organizacích se 

vyskytuje množství postupných příznaků signalizujících vznik potíží, ale 

organizace je přecházejí bez povšimnutí (i když někteří o nich ví). Následek bývá 

zpravidla konec a zánik těchto organizací. Tato skutečnost pramení z neschopnosti včas 

rozpoznat bezprostřední ohrožení, vidět možné následky hrozeb a včas hledat cesty 

řešení. Jinak lze uvedenou situaci charakterizovat tím, že v takové organizaci dochází 

                                                 

28
 ABZ slovník cizích slov. Dostupné na WWW: <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php.>   

29
 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : Management 

Press, 2007, s. 35–44.   
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k poruchám učení. V této souvislosti se nabízí poměrně aktuální paralela se současnou 

hospodářskou krizí, kterou prožívají některé země světa včetně ČR. Konkrétní příklady 

lze najít i u škol a školských zařízení. Podle demografických trendů bylo již několik let 

zřejmé, že postupně bude docházet ke snižování počtů dětí v základních a středních 

školách. Bohužel školy samotné, ale ani jejich zřizovatelé, tento trend včas neřešily 

anebo váhaly s jejich řešením. Situace vykulminovala letos v březnu 2012, kdy vláda 

rozhodla o tzv. „vázání“ prostředků určených ze státního rozpočtu pro kapitolu školství. 

Celkový objem takto „vázaných“ prostředků pro oblast regionálního školství v roce 

2012 představuje celkem 1,9 mld. Kč a v celé kapitole školství celkem 2,5 mld. Kč. 

Tato skutečnost se nemohla neprojevit ani u škol a některých školských zařízení 

v hlavním městě Praze. Jako příklad lze uvést: pokud v Praze průměrná naplněnost 

kapacity základních škol ve školním roce 2010/2011 byla 59,6% a středních škol 

72,9%, je zcela zřejmé, že vázání prostředků kapitoly regionálního školství se zákonitě 

muselo dotknout vyčleněných prostředků na platy učitelů, jejichž počty jsou 

naddimenzované a pravděpodobně neodpovídají počtům žáků. Příčina současných 

potíží není tedy jenom v omezení finančních prostředků z důvodů úspor výdajů ze 

státního rozpočtu. Další příčina dnešních potíží je hlavně v několikaletém neřešení 

možných důsledků klesajícího počtu žáků a v té souvislosti neprovedenou optimalizací 

sítě škol a počtů učitelů. I tento příklad potvrzuje, že pokud dochází dlouhodobě 

k podceňování a přehlížení příznaků možných budoucích potíží, může postupně dojít 

k situaci, která přímo ohrožuje dotčené školy a organizace.      

     Jednou z možných poruch „učení se“ organizace považuje Senge soustřeďování se 

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

organizace. Jinak řečeno: jsem to, co dělám. Zaměstnanci v tomto případě pociťují 

odpovědnost pouze za své pracovní místo anebo profesi. Lze uvést dva možné příklady. 

Přes mnohé změny po roce 1989 se v naší společnosti někdy projevuje malá adaptabilita 

na měnící se podmínky na trhu práce. Mnoho lidí prošlo zkušeností, že jejich pracovní 

pozice byla zrušena a přišli o práci. Bohužel ne všichni byli schopni změny profese 

(rekvalifikace) anebo místa práce (stěhování se tam, kde práce je). Druhý příklad je 

situace, kdy v rámci organizace někteří zaměstnanci uplatňují přístup ve formě tzv. 

„hrabání si pouze na vlastním písečku“ a mají minimální pocit odpovědnosti za 

výsledky celé organizace. „Když se lidé v organizacích soustřeďují jen na svou 
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pracovní funkci a na svou práci, pociťují jen nepatrnou odpovědnost za výsledky, 

kterých se dosahuje na základě interakce všech pracovních funkcí. A pokud jsou navíc 

výsledky neuspokojivé, bývá velice obtížné zjistit, proč tomu tak je. Můžete se jedině 

domýšlet, že ›to někdo zvoral‹“.
30

 V tomto případě je vhodné postupně dosáhnout 

změnu postojů a „léčit“ uvedenou poruchu v procesu vytváření učící se organizace.   

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

– snaha hledat možné příčiny problému ve vnějším prostředí anebo v jiných 

zaměstnancích organizace. Tato porucha úzce souvisí s poruchou „jsem to, co dělám“. 

Vychází ze soustředění jen a pouze na vlastní pracovní pozici a nedostatečného vnímání 

toho, jak naše konání působí za hranicemi naší pracovní pozice. Pokud se nám nedaří, je 

zřejmě přirozenou lidskou reakcí dát to za vinu někomu anebo na něčemu jinému. 

Častokrát se hledají viníci vně, mimo daného jednotlivce nebo organizaci, anebo na 

jiném místě v samotné organizaci (zavinili to ti druzí). Stává se to, pokud se 

soustřeďujeme jen na svou pracovní funkci. Pokud se důsledky našich činů obracejí 

proti nám (škodí nám), nesprávně se domníváme, že vznikající problémy mají vnější 

příčiny. „›Nepřítel, který je někde mimo nás‹, je ovšem téměř vždy jen částí příběhu. 

›Někde mimo‹ a ›zde uvnitř‹ obvykle představují prvky jediného systému. Vinou této 

poruchy učení je téměř nemožné určit nástroj, jenž bychom mohli použít ›zde uvnitř‹ 

k řešení problémů, které leží na hranici mezi námi a tím ›někde mimo nás‹.“.
31

 

Uvedenou poruchu lze léčit zlepšením komunikace a větší motivací vidět problémy 

nejenom vně ale i uvnitř sebe sama (zaměstnanec a organizace).    

     Iluze převzetí iniciativy je podle Sengeho další poruchou na cestě k učící se 

organizaci. Projevuje se zejména tak, že v organizaci provedeme rázná opatření proti 

tzv. „nepřátelům“ vně (přímá souvislost s předchozími poruchami učení).  Jde o jistý 

druh hledání a likvidace „viníků“ z vnějšího ale i vnitřního prostředí. Lékem na poruchu 

je dosáhnout lepšího „…pochopení, jak my sami přispíváme ke svým vlastním 

problémům“.
 32
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 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : Management 
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 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : Management 

Press, 2007, s. 38.   
32
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     Fixace na události anebo jinak řečeno tzv. „hašení požárů“ vidí Senge jako další 

možnou poruchou učící se organizace. Bohužel takový přístup odvádí vzornost 

organizace od sledování dlouhodobějších trendů a vyvozovaní poučení z nich na další 

období. Pokud jsme v organizaci dobrými hasiči, dovedeme bravurně hasit další a další 

vznikající požáry. Nakonec zdokonalíme své „mistrovství“ tak, že dovedeme uhasit vše, 

pokud něco zase začne hořet. Zapomínáme přitom na prevenci a předcházení požárů. 

Tato porucha učení znamená, že největší hrozbou pro organizaci však nejsou náhlé a 

rychlé změny, ale naopak pomalé a postupné procesy. Proto je chybou zaměřit se na 

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

organizace. Výstižně tuto skutečnost charakterizoval Senge: „…pokud jsme soustředění 

na události, v nejlepším případě dokážeme předvídat nějakou událost dříve, než 

nastane, takže budeme moci optimálně zareagovat. Nedokážeme se ale učit tvořit.“
 33

  

      Poruchou je i nevnímání postupných procesů (narůstajících hrozeb). Tato 

porucha   se zpravidla objevuje při zkoumání neúspěchů organizací. Příčinu vidí Senge 

v neschopnosti organizací včas rozpoznat hrozby a přizpůsobovat se uvedeným 

hrozbám. Pokud dlouhodobě organizace nevnímá nebo přehlíží narůstající změny a 

hrozby, může to znamenat fatální následky pro organizaci. Senge při formulaci této 

poruchy použil podobenství o uvařené žábě „… osudu uvařené žáby se nevyhneme, 

pokud se nenaučíme zvolnit tempo a vnímat postupné procesy, které představují ty 

nejčastější hrozby.“ 
34

 

      Klamná představa učení se na základě zkušeností je podle Sengeho další možnou 

poruchou učení. Pokud se výsledky rozhodování organizace projeví až v daleké 

budoucnosti, není možné, aby se organizace učila pouze ze své přímé zkušenosti. Jedná 

se o zásadní rozhodnutí, která mají následně vliv na systémové záležitosti organizace, 

projevující se ale až za více let (někdy i v řádu deseti let). V tomto případě není možné 

postupovat metodou pokus a omyl.
 35

 Pokud nedochází k pravidelné analýze zásadních 

problémů organizace, může tato porucha učení být pro organizaci nebezpečná.        

                                                 

33
 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : Management 

Press, 2007, s. 40.   
34

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

Press, 2007, s. 41.   
35

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

Press, 2007, s. 41.   
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      Další poruchou je tzv. mýtus týmu vedení. Senge jej charakterizoval jako skupinu 

schopných a zkušených manažerů, kteří zvládnou vše včetně případných 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. „…aby 

si uchovali tento image, snaží se umlčet nesouhlasné projevy, lidem, kteří mají vážné 

výhrady, je znemožňováno přednést je veřejně…“
36

 Někdy se stává, že při vzniku 

větších potíží v organizaci tenhle skvělý tým vedení kolabuje, rozpadá se a nedovede si 

se situací poradit. Že i v tomto případě jde o poruchu učení, je nasnadě.  

      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.   Odpovědí,   jak   se    poruch 

ve vytváření učící se organizace vyvarovat, je právě důsledné uplatňování pěti disciplín 

učící se organizace (viz bod osnovy 1.2, s. 8 - 10). 

                                                 

36
 SENGE, P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 1. vydání. Praha : Management 

Press, 2007, s. 42.   
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2 Střediska volného času - domy dětí a mládeže - 

poskytovatelé zájmového vzdělávání 

     V ČR poskytuje zájmové vzdělávání celkem 302 školských zařízení – středisek 

volného času (dále jen SVČ) a stanic zájmových činností37.  V dalším si přiblížíme 

 specifiku činnosti uvedených zřízení.  

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

DDM),38 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. Zájmové vzdělávání se 

v DDM uskutečňuje zpravidla ve více oblastech.  

   V souladu s § 2 školského zákona je zájmové vzdělávání v DDM založeno na 

zásadách: 

a) rovného přístupu (bez rozdílu občanství, pleti, víry, národnosti a podobně),  

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 v souladu s obecnými cíli zájmového vzdělávání,  

                                                 

37
 MŠMT. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/file/21534, Výkonová data o školách a školských 

zařízeních  2003 - 2012, Střediska volného času.> 
38

 Vyhláška č. 75/2005 Sb., ze dne 9. 2. 2005, o zájmovém vzdělávání, § 3 a § 4. 

http://www.msmt.cz/file/21534
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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 každého člověka při jeho 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 ze 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 obecní cíle zájmového vzdělávání lze v DDM 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:
39

 

• 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 environmetálních aktivity, 

zabezpečení a podpora nabídky dostupných volnočasových aktivit zaměřených na 

osvojení zdravého životního stylu a na vytváření vztahu k životnímu prostředí. 

Činnost DDM je zabezpečena zpravidla týmem tzv. interních zaměstnanců a větším 

množstvím   „externích“ zaměstnanců,  kteří pracují  zpravidla   na   základě       dohod 

o provedení práce anebo dohod o pracovní činnosti. Ze strany zřizovatelů i ředitelů 

samotných je většinou věnována menší pozornost právě oblasti dalšího vzdělávání 

pracovníků, ředitele nevyjímaje. Převažuje spíše tendence upřednostňovat jednodenní 

odborné kurzy, které rozvíjejí dílčí odborné kvality podle odborného zaměření 

jednotlivých zaměstnanců. 

         V podmínkách hlavního města Prahy (kraj Praha) existuje celkem 13 DDM, které 

zřizuje kraj a 2 DDM, které zřizují městské části. Hlavní město Praha zřizuje a 

podporuje DDM od roku 1994, kdy roli zřizovatele převzalo od tehdejších školských 

úřadů. V pravidelné činnosti přes nepříznivý demografický vývoj dosahují pražské 

DDM poměrně dobré výsledky. Svědčí o tom meziroční nárůst účastníků zájmového 

vzdělávání. Celkem 15 DDM v Praze ve školním roce 2010/2011 mělo 430 722 

účastníků zájmového vzdělávání (tj. o 19 529 účastníků více než ve školním roce 

2009/2010 a o 20 607 více účastníků než ve školním roce 2008/2009). U pražských 

DDM přes nepříznivý demografický vývoj trvale rostou počty účastníků v pravidelné 

činnosti. Od školního roku 2002/2003 z 15 944 na 22 840 účastníků pravidelné činnosti 

                                                 

39
 MŠMT. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007–2013. b. n. 
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ve školním roce 2010/2011 (nárůst o 6 896 účastníků). Podpora využití volného času 

dětí a mládeže v Praze je významnou součástí schváleného „Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012 – 2016“.
40

 

Podpora DDM se v Praze neděje jenom formou provozních dotací, investic na opravy a 

rekonstrukce budov   ale i formou zásadní   podpory   ve   formě   grantů   pro činnost 

ve prospěch činností pro děti a mládež. Zaměřeny jsou na oblasti volný čas, sport, 

vzdělávání, prevence kriminality a další. Výše poskytovaných grantů v Praze se zásadně 

liší od jiných krajů ČR. Pouze na granty vzdělávání v roce 2011 hlavní město poskytlo 

celkovou částku 13,8 mil. Kč pro všechny školy a školská zařízení (grantové řízení pro 

rok 2012 zatím nebylo uzavřeno, probíhá teprve 2. kolo řízení pro granty v oblasti 

vzdělávání).
41

 Na podporu grantů volného času bylo v Praze poskytnuto pro děti a 

mládež celkem 24,43 mil. Kč. Z toho pražské DDM obdržely částku 9,33 mil Kč (rok 

2012).
42

 Konkrétně byly podpořeny celkem čtyři oblasti: prostorové podmínky, 

volnočasové otevřené kluby, akce pořádané v Praze i mimo Prahu, tábory a pobytové 

akce. Moravskoslezský kraj (největší kraj v ČR) v roce 2012
43

 ve srovnatelných 

oblastech poskytl celkem pouze 3,56 mil. Kč (na podporu využití volného času dětí a 

mládeže, na celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením, podporu 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních). 

Celkově lze jednoznačně konstatovat, že hlavní město Praha v uvedených srovnatelných 

oblastech grantů podpořilo děti a mládež částkou vyšší o více než 35 mil Kč. Je tedy 

zřejmé, že i DDM v Praze mají zásadně lepší finanční podmínky pro svoji činnost než 

uváděný příklad v Moravskoslezském kraji. Výrazný ukazatel dlouhodobé finanční 

podpory je vyčleňování finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy na 

                                                 

40
 Usnesení ZHMP č. 15/9 ze dne 29. 3. 2012. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy hlavního města Prahy 2012 – 2016. Dostupné na WWW:< http://www.praha.eu/jnp/cz/home/ 

volene_organy/zastupitelstvo_hmp/usneseni_zastupitelstva/index.html> 
41

 Usnesení ZHMP č. 15/9 ze dne 29. 3. 2012. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy hlavního města Prahy 2012 – 2016. Dostupné na WWW: <http://www.praha.eu/jnp/cz/home/ 

volene_organy/zastupitelstvo_hmp/usneseni_zastupitelstva/index.html> 
42

 Usnesení RHMP č. 452 ze dne 17. 4. 2012. K návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a 

mládeže na rok 2012. Dostupné na WWW: < http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/ 

rhmp/usneseni_rady_hmp/index.html > 
43

 Moravskoslezský kraj. Vyhlášené dotační programy v roce 2012. Dostupné na WWW:  

<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-20479/#schvalene> 

<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-20655/#schvalene> 
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odměny pro zaměstnance všech škol a školských zařízení, kterých je zřizovatelem. Pro 

ilustraci   lze uvést, že v roce 2012   na uvedené odměny věnovalo hlavní město Praha 

ze svého rozpočtu částku celkem 200 mil. Kč (odměny včetně odvodů). Pokud uvedeme 

příklad DDM s počtem 17 zaměstnanců (přepočtené úvazky), tak pro rok 2012 bylo pro 

podobný DDM vyčleněno na odměny přibližně 300 tis. Kč (hrubého).
44

 Z uvedených 

údajů je zřejmé, že hlavní město Praha opravdu výrazně finančně podporuje své školy a 

školská zařízení i formou vyčleňování finančních prostředků na odměny pro 

zaměstnance škol a školských zařízení.       

Přes velkou míru podpory od hlavního města Prahy existují DDM, jejichž výkony 

stagnují anebo u nichž dochází k poklesu jejich výkonů (snižování počtů účastníků 

zájmového   vzdělávání).   Je zvláštností,  že  celkově v Praze ale dochází dlouhodobě 

ke zvyšování počtu účastníků zájmového vzdělávání. Je tedy zřejmé, že jsou případy 

některých DDM, kde vývoj vybočuje z uvedeného trendu. Například od roku 2000 do 

roku 2005 zaznamenal DDM Praha 2 zásadní pokles účastníků zájmového vzdělávání (o 

300). Naopak totožný DDM zaznamenal od roku 2006 do roku 2010 postupný nárůst 

počtů účastníků pravidelné činnosti o více než 100% (při neměnícím se počtu 

zaměstnanců).
45

 Ve srovnatelných podmínkách některým DDM výkony klesají a 

naopak jiné DDM dosahují v horizontu deseti let kvalitní a stabilní výsledky. Čím to je? 

Jednu z možných příčin stabilnějších úspěchů některých DDM lze odvozovat 

z vhodnějšího uplatňování systému řízení, který akceptuje a využívá principy učící se 

organizace. Je to jedna z možných cest, jak dosahovat dlouhodoběji kvalitní výsledky, 

cesta, jak dál rozvíjet metody zájmového vzdělávání i vzdělávání a dalšího rozvoje 

pedagogů volného času.  

     Z výše uvedených důvodů bylo zajímavé a podnětné zabývat se tím, jak 

v konkrétních podmínkách školská zařízení (DDM) v ČR ale i v Praze samotné 

uplatňují teorii učící se organizace a jak mohou nacházet další cesty jejího uplatňování 

v každodenním životě. Nad rámec výzkumu této práce bude provedena analýza 

                                                 

44
 Usnesení ZHMP č. 16/13 ze dne 26. 4. 2012. K návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních 

příspěvků pro školy a školská zařízení, zřizované hlavním městem Prahou v kap. 0416 na rok 2012. 

Dostupné na WWW: <http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/ zastupitelstvo_hmp/   

      usneseni_zastupitelstva/index.html> 
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činnosti za období 2000 až 2011, s. 5. Dostupné pod č. j. 117/5/19 v DDM Praha 2. 
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výsledků diagnostiky pro jednotlivé DDM k vyvození konkrétních závěrů pro další 

uplatňování zásad učící se organizace. Pozitivní skutečností je, že o konkrétní výsledky 

výzkumu svých DDM projevila zájem naprostá většina oslovených ředitelů pražských 

DDM, které se do výzkumu aktivně zapojily. 
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3 Výsledky a využití výzkumu při dalším uplatňování 

teorie učící se organizace v podmínkách pražských 

DDM  

3.1 Cíle výzkumu  

     Hlavní cíl výzkumu: 

 V podmínkách pražských DDM zjistit stav uplatňování teorie učící se organizace se 

zaměřením na organizační strukturu, procesy, kulturu organizací a stimulaci 

zaměstnanců DDM (dále jen zaměstnanců). 

Dílčí cíl výzkumu: 

 Zjistit případné rozdíly výsledků výzkumu v podmínkách celé ČR (2009) a porovnat 

je s kvalitativně odlišnými výsledky výzkumu v podmínkách pražských DDM (2012). 

  Popsat   možné   příčiny odlišnosti mezi krajem Praha a jinými kraji v ČR. Využít je 

k formulaci doporučení pro možný postup v dalším uplatňování teorie učící se 

organizace v podmínkách pražských DDM. 

 

3.2 Výzkumný problém, výzkumná metoda, hypotéza, 

výzkumný soubor, návratnost, proměnná, rozptyl 

(směrodatná odchylka)  

     Práce otevírá výzkumný problém, který zatím nebyl zkoumán v této podobě 

(v podmínkách pražských DDM). Zvláštností je, že výzkum se jeví jako kvantitativní, 

který lze typově zařadit jako deskriptivní (popisný), hledající odpovědi na otázky „jaké 

to je?“. Výzkum tedy v tomto případě zjišťuje a popisuje stav anebo výskyt určitého 

jevu.
46

 Současně ale naplňuje některé znaky kvalitativního výzkumu, protože jeho 

výsledky umožňují diagnostikovat, jak v podmínkách jednotlivých pražských DDM je 
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naplňovaná teorie učící se organizace. V praxi tak výzkum potvrzuje skutečnost, že 

kvalitativně a kvantitativně výzkumné orientace lze v některých případech kombinovat 

a tak vyvažovat jejich silné a slabé stránky.
47

  

Jako výzkumná metoda k získání dat byl použitý dotazník,
48

 který zkoumá 

kvantitativní ale i kvalitativní ukazatele výzkumného problému. Byla použita tištěná 

forma dotazníku, která byla zaměstnancům jednotlivých DDM rozdaná k vyplnění na 

poradách prostřednictvím ředitelů (8 x DDM). Současně byla použita i metoda 

elektronického dotazníku zpracovaného a zadaného prostřednictvím individuálního 

průvodního dopisu formou e-mailu se žádostí o vyplnění přímo na docs.google.com (7 x 

DDM). U elektronického dotazníku měli oslovení respondenti možnost kliknutí na 

aktivní odkaz v doručeném e-mailu (dopis – žádost o vyplnění dotazníku), kde se 

následně dostali přímo do prostředí Google. Respondenti tak ušetřili čas a nemuseli po 

vyplnění dotazník zpět posílat formou e-mailu. Vyplněný elektronický dotazník se 

automaticky ukládal v prostředí Google.
49

 Z důvodu plánovaného porovnání výsledků 

výzkumu z roku 2009 a 2012 nebylo možné v práci měnit strukturu a otázky dotazníku. 

Dotazník musel být tedy stejný u obou výzkumů (2009 a 2012).  

     V dotazníku byla použita tzv. Likertova škála, která umožňuje měřit postoje a 

názory respondentů. Škála byla složená z výroku (otázky) a konstantní stupnice 

hodnocení. Ke konkrétnímu výroku byla přiřazena stupnice, ve které respondent 

vyjadřoval míru svého souhlasu anebo nesouhlasu s výrokem. Škála umožňovala 

respondentům odstupňované hodnocení zkoumaného jevu.
50

 Hodnocení škál bylo 

provedeno sloučením odpovědí u všech respondentů a vypočítáním, kolik procent 

respondentů přiřadilo určité místo (hodnocení) na konkrétních stupních škály. 

K výpočtu průměrné hodnoty odpovědí na konkrétní výroky byl použit výpočet 

průměru podle Gavory.
51

 Mimo rámec práce, při zpracování výsledků pro potřeby 

jednotlivých DDM, bude použita obdobná metoda výpočtu výsledků výzkumu.   
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V dotazníku byly použity následující typy otázek:
 52

 

a) Otevřené (Dotazník I. část, otázka č. 1 a 2; III. část otázka č. 27). 

b) Uzavřené, nabízející hotové alternativní odpovědi ve formě škály (Dotazník I. část, 

otázka č. 3 a 4; II. část, otázka č. 1; III. část, otázka č. 1 až 25). 

c) Poloouzavřené (Dotazník III. část, otázka č. 26).
 53

     

     Vzhledem k deskriptivní metodě výzkumu nebyla pro práci stanovena a definovaná 

hypotéza. V této metodě výzkumu ji nebylo možné stanovit. 

 Za základní soubor respondentů byli považováni všichni interní zaměstnanci 

pražských DDM. Výjimkou  byl  jenom  DDM   hlavního   města  Prahy, který má sám 

o sobě více než 150 zaměstnanců. U tohoto DDM byl autorem výzkumu vybrán 

výběrový soubor – všech zaměstnanců (18) jedné z největších součástí tohoto DDM. 

Celkově zkoumaný soubor respondentů pražských DDM představoval 261 oslovených 

respondentů. Návratnost byla 117 dotazníků, což odpovídá 44,8 % oslovených 

respondentů. Elektronická forma dotazníků měla návratnost 56 ze 140 oslovených 

respondentů (40% návratnost). Papírová forma dotazníků měla návratnost 61 ze 124 

oslovených respondentů (49 % návratnost). U papírové formy dotazníků lze za anomálii 

považovat skutečnost, kdy jeden z ředitelů se po prostudování dotazníků sám rozhodl, 

že jeho zaměstnanci se výzkumu nezúčastní. Systém fungování tohoto DDM lze 

odvodit ze skutečnosti, kdy jednotlivé zaměstnance nebylo možné oslovit elektronicky 

z toho důvodu, že na internetových stránkách má tento DDM pouze jednu e-mailovou 

adresu (elektronická pošta chodí výhradně řediteli) a rovněž telefonické spojení je 

jediné - do kanceláře ředitele. Na pracovníky tohoto DDM v podstatě neexistuje jiný 

kontakt než prostřednictvím ředitele. Tato skutečnost je v dnešní době poměrně zvláštní. 

U papírové formy dotazníků se ještě vyskytl jeden případ, kdy oslovený DDM údajně 

všechny vyplněné dotazníky odeslal formou obyčejného psaní poštou, ale autorovi 

práce pošta dotazníky nedoručila. Další anomálie se vyskytla u elektronické formy 

dotazníků, kdy bylo zjištěno, že u jednoho z DDM je vytvořená taková pracovní 

atmosféra, kdy zaměstnanci mají nízkou míru samostatného rozhodování a považovali 
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za nutné tázat se ředitele, zda mohou dotazník vůbec vyplnit. V dnešní době lze 

uvedené skutečnosti rovněž považovat za jistý druh anomálie.  

    Výzkum byl proveden v měsíci prosinec až březen 2012. Pokud porovnáme výzkum 

autora   práce z   roku 2009 s výzkumem z roku 2012, tak   došlo   k   zásadní změně. 

Ve výzkumu v roce 2009 byly základním souborem respondentů všechny DDM v ČR. 

Bohužel elektronická forma umožňovala oslovit zpravidla jenom ředitele jednotlivých 

DDM, systémem jeden e-mail na jeden DDM. U tohoto výzkumu byla nižší návratnost 

dotazníků. Respondenti museli zkopírovat nevyplněné dotazníky z přílohy e-mailu, 

vyplnit a zpět odeslat formou e-mailu. Zpravidla bylo považováno za úspěch, pokud 

z konkrétního DDM byl odeslán alespoň jeden vyplněný dotazník. Nebylo možné 

pracovat s kategoriálně proměnnou – jak odpovídali respondenti daného DDM 

v porovnání s respondenty jiného DDM. Tato skutečnost způsobila to, že nebylo možné 

uskutečnit diagnostiku jednotlivých DDM. Daly se spočítat pouze průměrné dosažené 

hodnoty v rámci celé ČR a vyjádřit kolik % ze všech respondentů ve výzkumu zvolilo 

danou odpověď ve škálové stupnici hodnocení. V roce 2009 odpovědělo pouze 78 

respondentů z 297 oslovených (návratnost 26,3 %), což je o 18,5 % méně než v roce 

2012. Prokazatelně tedy došlo k zásadnímu zlepšení návratnosti dotazníků (2012). 

Podrobný přehled o počtech vyplněných dotazníků je uveden v příloze č. 3.
54

  

     Autor práce věnoval velkou pozornost zachování anonymity respondentů a 

eliminaci jejich obav z prozrazení, který z respondentů a jak na otázky odpovídal. 

V podmínkách prvního výzkumu DDM ČR (2009), u elektronické formy dotazníku, 

bylo obtížné zajistit anonymitu respondentů. U elektronické formy odesílali vyplněný 

dotazník jednotlivý respondenti prostřednictvím přílohy e-mailu, ze kterého byla zřejmá 

e-mailová adresa respondenta – odesílatele e-mailu. U druhého výzkumu (2012) byl 

autorem práce tento nedostatek anonymity vyřešen a byla zachovaná plná anonymita 

přímým vyplňováním dotazníků na webu Google. Bylo dosaženo takové úrovně 

anonymity, že bylo možné faktor nedostatečné anonymity eliminovat a omezit na 

minimum jeho možný negativní vliv na návratnost dotazníků. K posílení anonymity 

odpovědí respondentů konkrétního DDM při celkové sumarizaci výzkumu z roku 2012 

použil autor i smyšlené číslování jednotlivých DDM. Z výsledků výzkumu tak není 
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možné zjišťovat přesně, které DDM se výzkumu zúčastnily a jak odpovídali respondenti 

konkrétního DDM. Tyhle důvěrné informace má k dispozici pouze autor práce a budou 

využity  pouze  mimo rámec  práce,  pro potřebu   zpracování  diagnostiky, samostatně 

u jednotlivých DDM, které o výsledky výzkumu a diagnostiku svého DDM projevily 

zájem. Pozitivní je, že většina respondentů pražských DDM vyplnila označení potřebné 

k identifikaci, o který DDM se jedná (Dotazník I. část, otázka č. 1 – název DDM). 

Autor práce k vyplnění této otázky vhodně motivoval respondenty v průvodním dopise 

(u elektronické formy dotazníku a v individuálních rozhovorech při předávání dotazníků 

v tištěné formě).  

     Za základní proměnnou (kategoriální) lze ve výzkumu považovat skutečnost ve 

kterém DDM respondenti pracují. Výzkum měl diagnostickou hodnotu (jaký je 

zkoumaný jev v konkrétním DDM a jak respondenti svůj „domovský“ DDM hodnotí). 

Výzkum mohl být anonymní (respondenti nemuseli vyplňovat název svého DDM). Aby 

výzkum ale mohl být pro jednotlivé DDM užitečný a v praxi využitelný, povedlo se 

autorovi výzkumu respondenty přesvědčit, aby názvy svých DDM vyplnili. Podmínkou 

ale bylo, že výsledky jednotlivých DDM nebudou veřejně v práci publikovány a 

dostanou je jenom jednotlivé DDM (diagnostiku svého DDM). Práce s touto proměnnou 

tedy bude předmětem práce pouze částečná, zejména u otázek výzkumu, kde došlo 

k výrazným rozdílům odpovědí skupin respondentů jednotlivých DDM.  

Za další kategoriální proměnnou lze považovat počet interních zaměstnanců 

konkrétního DDM. Touto proměnnou se budeme zabývat při hodnocení výzkumu pouze 

u některých oblastí, kde výzkum zjistil zásadnější rozdíly mezi jednotlivými DDM. Pro 

potřeby práce autor vybral dvě kategorie, porovnání výsledků výzkumu DDM s menším 

počtem zaměstnanců (menším než 10) a  DDM s větším počtem zaměstnanců (větším 

než 10). Jiné podmínky uplatňování učící se organizace v jednotlivých oblastech 

(struktura, procesy, kultura, stimulace) mají DDM s větším počtem zaměstnanců. 

V tomto případě se někteří zaměstnanci navzájem nemusí pracovně ani blíže znát a tzv. 

„potkávat“. Naopak v DDM s menším počtem zaměstnanců je zřejmá nutnost 

každodenní vzájemné a užší spolupráce.  

Za zvláštnost lze považovat, že někteří respondenti (ze stejného DDM) udávali rozdílné 

počty zaměstnanců svého DDM. Z této skutečnosti lze odvodit, že zpravidla 

pedagogové volného času a nepedagogové, kteří nevykonávají vedoucí pracovní pozici, 
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někdy neví, kolik přesně má jejich DDM zaměstnanců. Možnou příčinou této neznalosti 

je i skutečnost, že jsou DDM, kde někteří zaměstnanci pracují pouze na část úvazku a 

pak propočet na celé úvazky (tedy celkový počet zaměstnanců DDM) jim může činit 

potíže.  

Intenzivnější práce s oběma kategoriálními proměnnými nastane až dodatečně, mimo 

rámec práce. Je  to  z  toho důvodu,  že   obě   kategoriální  proměnné  lze   považovat 

za diskrétní.
55

 Pro jednotlivé DDM tato forma dalšího vyhodnocení výzkumu bude mít 

význam v tom, že ředitel konkrétního DDM bude moci zaměřit další uplatňování teorie 

učící se organizace podle konkrétních výsledků výzkumu jeho DDM. Tato skutečnost 

může umožnit dále zkvalitnit proces uplatňování učící se organizace v jednotlivých 

DDM.  

Bylo    možné zkoumat i další kategoriálně proměnnou - pracovní pozice respondentů. 

U výzkumu z roku 2009 byl největší počet respondentů 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 %). Respondenti z řad nepedagogů 

nebyli autorem do tohoto výzkumu zařazeni (rok 2009). V rámci výzkumu v roce 2012 

byl u pražských DDM počet respondentů ředitelů pouze 5,1%, zástupců ředitelů 10,3%, 

vedoucích oddělení 32,5%, řadových pedagogů 33,3% a nepedagogů 18,8%. 

Z uvedeného je zřejmé, že složení respondentů podle pracovní pozice bylo v roce 2012 

rovnoměrnější a lépe pokrývalo všechny kategorie respondentů včetně nepedagogů. 

Rovnoměrnější zastoupení jednotlivých kategorií zaměstnanců je vhodnější pro 

celkovou diagnostiku i vyhodnocení výzkumu. Výsledky jsou zpracovány v příloze č. 4. 

Pro potřeby práce ale tato proměnná nebude dál porovnávána ani blíže analyzovaná.  

Výzkum počtů účastníků v pravidelné činnosti lze (mimo rámec výzkumu) považovat 

rovněž za kategoriálně proměnnou. Lze odvodit, že má poměrně zásadní vliv na jinou 

proměnnou (počty zaměstnanců DDM). Normativy zřizovatele totiž vychází z výkonů 

DDM (zejména z počtů účastníků v pravidelné činnosti), které následně přímo ovlivňují 

normativní počet zaměstnanců daného DDM. Podle výzkumu z roku 2009 bylo celkem 

56% respondentů z DDM, které mají v pravidelné činnosti počet účastníků pravidelného 

zájmového vzdělávání pouze do 1 000 účastníků a 44% respondentů z DDM, které mají 
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počet účastníků pravidelného zájmového vzdělávání nad 1 000.  Z uvedeného je zřejmé, 

že v podmínkách výzkumu v ČR bylo spíše více menších DDM (s počtem účastníků 

pravidelné činnosti do 1 000 účastníků). Naopak ve výzkumu v Praze převládají větší 

DDM s počtem nad 1000 účastníků pravidelné činnosti. Dokládají to výsledky výzkumu 

z roku 2012 - pražské DDM. Jenom 5% respondentů bylo z DDM, které mají 

v pravidelné činnosti počet účastníků zájmového vzdělávání pouze do 1 000 a 95% 

respondentů z DDM, které mají počet účastníků pravidelného zájmového vzdělávání 

nad 1 000. Tato skutečnost se následně odráží i v normativně větším množství 

zaměstnanců DDM v Praze. Výsledky jsou zpracovány v příloze č. 4. Pro potřeby práce 

ale tato proměnná nebude porovnávána, ani dál blíže analyzovaná.   

    U výzkumu všech DDM v ČR z roku 2009 měl rozptyl hodnotu 16, směrodatnou 

odchylku hodnotu 4,0 a variační koeficient byl 71,43 %. Znamenalo to značnou 

nesourodost statistického souboru – zastoupení respondentů jednotlivých krajů 

v dotazníkovém výzkumu. Výzkum u pražských DDM z roku 2012 byl kvalitativně 

lepší a měl rozptyl hodnotu 20, směrodatnou odchylku hodnotu 4,47. Variační 

koeficient byl 49,67 % což znamená sourodost statistického souboru - zastoupení 

respondentů z jednotlivých pražských DDM. Výpočet a bližší údaje jsou uvedeny 

v příloze č. 6. 

Vzorek respondentů z pražských DDM (výzkum z roku 2012) tedy byl dostatečně 

široký a reprezentativní k vyvozování obecnějších závěrů ve zkoumaných 

oblastech. 

 

3.3 Výsledky výzkumu provedeného v pražských DDM   

    Výsledky výzkumu I. části dotazníku byly již zanalyzované v předešlém bodu 

osnovy. Z toho důvodu se v této části zaměříme pouze na analýzu II. a III. části 

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

skutečnost, že přibližně u jedné třetiny respondentů stále přetrvává tendence, že pod 

pojmem učící se organizace si respondenti nesprávně představují takový DDM, 

kde se zaměstnanci zúčastňují školení, kurzů, seminářů podle vlastního výběru. 

Tato skutečnost ukazuje, že v přípravě ředitelů a zaměstnanců DDM je věnována menší 
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pozornost vysvětlování toho, co vlastně učící se organizace je a co znamená její 

uplatňování v podmínkách DDM.
56

 

     V III. části dotazníkového výzkumu respondenti hodnotili profil DDM a svým 

hodnocením ve skutečnosti diagnostikovali svůj mateřský DDM. Otázky byly 

aplikovány na konkrétní podmínky DDM. Autor použil model diagnostiky učící se 

organizace podle Doc. Ivany Tiché Ph.D., Katedra řízení, PEDF ČZU Praha.
57

 Smyslem 

otázek bylo zjistit, jak respondenti hodnotí v jednotlivých oblastech míru uplatňování 

teorie učící se organizace v podmínkách svého DDM. Respondenti zaznamenávali 

odpovědi do dotazníku na hodnotící škále podle Likerta, stupnice hodnocení 1 až 5. 

Hodnocení znamenalo: 

• 1 = odpověď: určitě ne, v naší organizaci se nevyskytuje, tvrzení neplatí, 

• 2 = odpověď: ne, v naší organizaci se spíše nevyskytuje 

• 3 = odpověď: nevím, neumím jednoznačně odpovědět 

• 4 = odpověď: ano, v naší organizaci se spíše vyskytuje 

• 5 = odpověď: určitě ano, shoda tvrzení se stavem v organizaci. 

Tichá (2008) při návrhu diagnostiky učící se organizace doporučuje shrnutí získaných 

poznatků do čtyř širších okruhů tzv. charakteristik, které považuje za východiska pro 

navržení a sestavení vlastního modelu diagnostiky učící se organizace. Podle tohoto 

modelu byly v dotazníku za základní charakteristiky učící se organizace 

považovány:
 
 

● Struktura organizace (pružnost, sdílení informací, týmová spolupráce). 

Cílový stav by měl znamenat, že struktura je v DDM projektovaná tak, aby 

podporovala realizaci strategie organizace, byla dostatečně pružná, aby mohla 

využívat nové poznatky a rozvíjet nové kompetence, zároveň aby umožňovala 

vytváření dočasných týmů napříč organizačními jednotkami DDM. Celkově by měla 

být jednoduchá a v souladu s trendy k zeštíhlování a zplošťování organizačních a 

řídících struktur. Jako nástroje a mechanismy k dosažení tohoto stavu by měla 

organizace  využívat  moderní   informační a komunikační  technologie   opírající  se 

o vysokou kvalifikaci řídících i ostatních zaměstnanců. To umožňuje vytváření sítí 
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spolupráce uvnitř organizace i spolupráci se subjekty stojícími mimo organizaci. 

● Procesy (řízení znalostí, řízení kompetencí, informační technologie). 

Cílový stav by měl znamenat, že jednoduchá a pružná struktura by měla umožňovat 

zejména využití informací z vnitřního a vnějšího prostředí DDM (vyhledávání, sběr, 

analýza, vyhodnocování, ukládání, šíření, sdílení), proces řízení znalostí, proces 

identifikování a rozdělení kompetencí, jejich získávání, udržování a další rozvoj. 

Získávání, udržování a rozvoj kompetencí by měl být cílově spojen se strategií 

organizace a vycházet z lidského potenciálu DDM, který by měl být rozvíjen 

prostřednictvím motivace zaměstnanců DDM. 

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

Cílový stav by měl znamenat, že organizační kultura DDM je vědomě utvářena tak, 

aby podporovala proces učení jednotlivců, skupin i DDM jako celku. Měla by 

odstraňovat bariéry učení a vytvářet atmosféru, ve které má učení výraznou hodnotou. 

Styl vedení lidí by měl zahrnovat zpětnou vazbu -  pravidelné hodnocení pracovníků, 

které by mělo být založeno na důvěře ve schopnosti pracovníků DDM. 

● Stimulace (strategie, osobnostní rozvoj, odměňování). 

 Cílový stav by měl znamenat, že stimulace vychází z celkové strategie DDM. Dále by 

měla vycházet z participativního přístupu při vlastní tvorbě strategie a ze sdílení 

společné vize všemi zaměstnanci DDM. Stimulace by měla zároveň vytvářet 

příležitostí pro další osobní rozvoj pracovníků DDM. Měla by využívat jak finanční 

tak i nefinanční formy odměňování. 

 

Obrázek č. 1: Model diagnostiky učící se organizace podle Tiché. 
58

 

 

Model ukazuje na vzájemné vztahy všech čtyř charakteristik učící se organizace, které 

se navzájem ovlivňují a jsou vzájemně propojené. 
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     Jednotlivé charakteristiky podle uvedených čtyř oblastí v dotazníku dále rozvíjelo 

vždy několik dílčích otázek.
 
Výsledné průměrné hodnocení respondenta je srovnání 

s ideálním stavem (známka 5 z hodnotící škály). Vyhodnocení dotazníků respondentů 

tedy poskytuje odpověď, do jaké míry je v jejich DDM uplatňována teorie učící se 

organizace ve výše uvedených oblastech. Celkový souhrn hodnocení respondentů 

představuje průměrné hodnocení celého vzorku všech respondentů, kteří odevzdali 

tištěnou papírovou formu anebo na webu vyplnili elektronickou formu dotazníku. 

K výpočtu průměrné hodnoty jednotlivých výroků (odpovědí na konkrétní otázky) 

celého souboru respondentů byl použit výpočet podle Gavory.
59

 Příklad výpočtu je 

uveden v příloze č. 7, Dotazník, III. část, diagnostika - souhrn. 

     Pět disciplín podle Sengeho se úzce promítá do výzkumu provedeného podle čtyř 

charakteristik (struktura organizace, procesy, kultura, stimulace). Lze konstatovat, že 

jednotlivé disciplíny se ve všech charakteristikách výzkumu navzájem prolínají.   

     Výzkum byl nově proveden (2012) u většího množství respondentů (117) a 

v porovnání s výzkumem z roku 2009 umožňuje hlouběji posuzovat uplatňování 

principů učící se organizace v podmínkách pražských DDM. Mimo rámec této práce 

výzkum umožňuje u většiny zkoumaných DDM provést konkrétní analýzu výsledků 

výzkumu pro daný DDM. Vyhodnocení (diagnostika) bude mít pro konkrétní DDM 

význam pouze v případě dostatečného vzorku respondentů z daného DDM (zpravidla 

alespoň polovina zaměstnanců daného DDM). 

 

3.3.1 Oblast - struktura organizace - výsledky výzkumu  

    V této části výzkumu respondenti odpovídali na dvě otázky týkající se pružnosti 

organizační struktury. Výsledky výzkumu dokazují, že respondenti hodnotí 

organizační strukturu svého DDM jako pružnou, umožňující se přizpůsobovat vnitřním 

a vnějším podmínkám. Bylo dosaženo průměrné hodnocení 3,96. Celkem 79,5% 

respondentů odpovědělo spíše ano anebo určitě ano. Zbytek 24 respondentů odpovědělo 

záporně anebo jednoznačně nevědělo, jak má organizační strukturu zhodnotit. Pokud 
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budeme brát v úvahu kategoriální proměnnou (jak odpověděli respondenti v rámci 

jednotlivých DDM), tak výsledky výzkumu ukazují na rozdíly mezi jednotlivými DDM 

(zejména s počtem zaměstnanců větším než 10). Odpovědi respondentů jednotlivých 

DDM  se hodně lišily. Kladně  odpovědělo ve   škále od  44,4% až 90%   respondentů 

(6 DDM). Naopak  vyskytly  se i  DDM, kde 100%   respondentů odpovědělo   kladně 

(5 DDM). U dvou DDM s menším počtem zaměstnanců (do 10) odpovědělo kladně 

celkem 100% respondentů (u obou dvou DDM). Je tedy zřejmé, že u některých DDM 

hodnotí respondenti organizační strukturu jako rozporuplnou. Celkový výsledek 

výzkumu pražských DDM je obdobný, jakým byl výsledek výzkumu v ČR z roku 2009, 

kdy u této otázky bylo dosaženo průměrné hodnocení 4,0.  

Ve druhé otázce výzkum zjišťoval, zda pro uskutečnění některých akcí jsou vytvářeny 

dočasné týmy, mimo rámec organizační struktury. Lze konstatovat, že jak 

v podmínkách DDM ČR (průměrné hodnocení 4,1), tak v podmínkách pražských DDM 

(průměrné hodnocení 4,34) se poměrně často vytváří dočasné společné pracovní týmy 

mimo rámec existující organizační struktury. V Praze celkem více než 87% respondentů 

odpovědělo kladně. Kategoriálně proměnná (jak odpověděli respondenti v rámci 

jednotlivých DDM) se ve výzkumu této otázky výrazně neprojevila. Pouze u jednoho 

DDM odpovědělo kladně jenom 66,7% respondentů. Celkem u pěti DDM odpovědělo 

kladně  100% respondentů. Výsledky výzkumu potvrzují, že dočasné týmy se vytvářejí 

u většiny DDM v Praze.  

Do části organizační struktura – sdílení informací byla zařazena otázka výzkumu č. 3 

až 5. Nejdříve respondenti hodnotili jak je podporovaná vzájemná výměna zkušeností 

mezi zaměstnanci (otázka č. 3). Výzkum dokazuje, že tato metoda práce je 

v podmínkách DDM dobře využívaná (průměrné hodnocení: Praha 4,12; ČR 4,2).  

Pouze 12,8 % tj. 15 respondentů (v Praze) a odpovědělo záporně, nebo neumělo provést 

zhodnocení. Kategoriálně proměnná (jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých 

DDM) se ani ve výzkumu této otázky výrazněji neprojevila. Celkem kladně odpovědělo 

u šesti DDM 100% respondentů a u jednoho DDM 66,7% respondentů.   

Následující otázka zkoumala, jak respondenti hodnotí míru využívání informací a 

zkušeností z jiných DDM (otázka č. 4). V této oblasti bylo výzkumem zjištěno, že 

v Praze celkem 38 respondentů (32,5%) odpovědělo záporně nebo neumělo 

jednoznačně odpovědět (u staršího výzkumu v podmínkách ČR to bylo 26,9%). 
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Průměrné hodnocení bylo v Praze 3,68 a v ČR 4,2. Pokud vezmeme v úvahu 

kategoriální   proměnnou (jak   odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) tak 

u dvou pražských DDM (v porovnání se zbytkem DDM) se vyskytly výraznější rozdíly. 

V jednom případě 61% a v druhém případě 66,6 % respondentů na tuto otázku 

odpovědělo záporně nebo neumělo zhodnotit míru využívání informací a zkušeností 

jiných DDM. Uvedené dva výsledky výzkumu ukazují na určitou výraznou odlišnost 

dvou DDM od celkových výsledků všech DDM v Praze. Pouze u jednoho DDM 

odpovědělo 100% respondentů kladně. Přes dosažené průměrné hodnocení 4,2 lze na 

základě výzkumu vyvodit závěr, že u pražských DDM se jeví jako vhodné věnovat větší 

pozornost využívání zkušeností z jiných DDM.  

Zda všichni zaměstnanci mají jednoduchý přístup k informacím, které potřebují, 

zkoumala otázka č. 5. Výsledky výzkumu potvrzují srovnatelnost stavu v Praze 

(průměrné hodnocení 4,12) a v ČR (průměrné hodnocení 4,0). U pražských DDM 

celkem 86,3% respondentů odpovědělo kladně. Proměnné v této otázce neznamenaly 

výrazné rozdíly v odpovědích s výjimkou tří DDM, kde všech 100% respondentů 

odpovědělo kladně.  

     Obsah výzkumu (otázky č. 1 až 5) měl přímou souvislost s naplňováním disciplín 

podle Sengeho – disciplíny mentálních modelů, sdílení vizí a částečně i týmové učení. 

Výzkum této části u pražských DDM (2012) potvrdil horší průměrné výsledky než 

výzkum v podmínkách ČR (2009). Blíže viz Příloha č. 7. 

Organizační strukturu - část týmová spolupráce zkoumaly otázky č. 6 a 7.  Zajímavé 

jsou výsledky výzkumu v odpovědích na míru inovace - nabízení klientům nových 

služeb a aktivit (otázka č. 6). Výzkum v ČR (2009 průměrné hodnocení 4,4) potvrdily i 

výsledky výzkumu v Praze (2012), kdy bylo dosaženo průměrné hodnocení 4,54. 

Výzkum tedy jednoznačně ukázal, že pražské DDM věnují inovaci služeb klientům 

velkou pozornost. Svědčí o tom skutečnost, že 99,1% respondentů na tuto otázku 

odpovědělo kladně (respondenti z 12 DDM z celkového počtu 13 DDM). Proměnné 

v této otázce nezaznamenaly výrazné rozdíly v odpovědích. Celkem v 92,3% DDM 

odpověděli respondenti na zkoumanou otázku kladně. Pouze jeden respondent na otázku 

neuměl odpovědět. Výzkum jednoznačně potvrdil, že celkově pražské DDM věnují 

pozornost inovaci a nabízení nových služeb a aktivit klientům.  



40 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 2 3 4 5

 

Obrázek č. 2: Výzkum 2012. Graf - odpovědi respondentů, otázka č. 6 

Zkoušíme nabízet nové služby (aktivity) klientům. Průměrné hodnocení: 4,54. 

 

Poměrně zásadní charakter měla otázka č. 7, která zkoumala, zda jsou podmínky pro 

uplatňování a zda je uplatňovaná v DDM týmová spolupráce. Hodnocení respondentů 

v Praze potvrdilo existenci dobrých podmínek a dobrého uplatňování týmové 

spolupráce. Celkem 83,8 respondentů odpovědělo kladně (průměrné hodnocení 4,19). 

Pokud ale vezmeme v úvahu kategoriální proměnnou (jak odpověděli respondenti 

v rámci jednotlivých DDM) tak v Praze se u dvou  DDM projevila skutečnost, že kladně 

odpovědělo pouze 50% a 61% respondentů.  Při bližším zkoumání a hledáním možných 

příčin bylo zjištěno, že jeden z uvedených DDM nedávno změnil organizační strukturu. 

Zrušil oddělení a všechny činnosti rozčlenil na jednotlivé pedagogy volného času bez 

jejich vzájemné nadřízenosti či podřízenosti. Zanikly tak dílčí, menší, uvnitř 

spolupracující týmy (oddělení). Výzkum ukazuje, že u tohoto DDM je vhodné věnovat 

větší pozornost některým společným činnostem, tak aby pracovníci mohli více týmově 

spolupracovat. Naopak u čtyř DDM odpovědělo kladně celkem 100% respondentů. 

Tento vzorek respondentů obsahoval i dva  DDM s menším počtem zaměstnanců 

(menším než 10). Podle výsledků výzkumu v ČR z roku 2009 kladně odpovědělo pouze 

67,9% respondentů (průměrné hodnocení 3,9). Výzkum potvrdil, že u většiny pražských 

DDM jsou dobré podmínky a uplatňuje se týmová spolupráce. Ve výzkumu otázky č. 7 

(2012) se projevil rozpor podobný jako u výzkumu z roku 2009 (ČR). Respondenti při 

odpovědi na otázku č. 2 (vytváření dočasných týmů pro uskutečňování některých akcí - 

mimo rámec organizační struktury) dosáhli průměrného hodnocení 4,1 (2009) a v  roce 

2012 průměrného hodnocení 4,3. Přitom ale u zmiňované otázky č. 7 (zda jsou 

podmínky pro uplatňování a zda je uplatňovaná týmová spolupráce) bylo dosaženo 

průměrné hodnocení 3,9 (2009) a 4,1 (2012).  
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Výsledky výzkumu otázek č. 6 a 7 lze zařadit do další disciplíny podle Sengeho - 

týmové učení. Výzkum potvrdil, že v podmínkách pražských DDM respondenti 

hodnotili tuto oblast celkově lepším průměrným hodnocením než respondenti 

v podmínkách ČR (2009). Grafické zobrazení podrobněji viz Příloha č. 8.  

 

3.3.2 Oblast – procesy - výsledky výzkumu  

Další oblastí výzkumu byly procesy – část řízení znalostí, které zjišťovala otázka č. 8 a 

9. Nejdříve respondenti hodnotili, zda výsledky toho, co se každý z nich naučil, si 

vzájemně sdělují (otázka č. 8). Celkem 72% respondentů pražských DDM odpovědělo 

kladně a průměrné hodnocení bylo 3,75. V podmínkách ČR byly výsledky srovnatelné - 

68% respondentů odpovědělo kladně (známka 3,8).  Při hodnocení kategoriální 

proměnné (jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) bylo výzkumem 

zjištěno, že u dvou DDM odpovědělo kladně pouze 50% a 60%. Naopak u tří DDM 

všech 100% respondentů odpovědělo kladně. Zbytek DDM výrazně nevybočoval 

z dosaženého průměrného hodnocení. 

O něco horší byly výsledky výzkumu (otázka č. 9) při hodnocení zda DDM pravidelně 

vyhodnocují vývojové trendy (klienti, vývoj vnějšího a vnitřního prostředí, vývoj trhu a 

další). U pražských DDM bylo dosaženo průměrné hodnocení pouze 3,63 (ČR 3,5) a 

pouze 59,8% respondentů (ČR 51,3%) odpovědělo na otázku kladně. Pokud ale 

vezmeme v úvahu kategoriální proměnnou (jak odpověděli respondenti v rámci 

jednotlivých DDM), tak výsledky výrazně nevybočovaly z dosaženého průměrného 

hodnocení. Celkově lze vyvodit závěr, že v podmínkách pražských DDM je nutno 

věnovat v oblasti řízení znalostí větší pozornost vyhodnocování vývojových trendů.  

Řízení kompetencí bylo další částí hodnocení procesů. Odpovědí na otázku č. 10 

hodnotili respondenti, jak jsou zaměstnancům jasné jejich kompetence. Výsledkem 

výzkumu z roku 2009 (ČR) bylo průměrné hodnocení 3,8 a 65% respondentů 

odpovědělo kladně. U pražských DDM (2012) bylo dosaženo hodnocení o málo lepší: 

průměrné hodnocení 3,99 a 82,9% respondentů odpovědělo kladně. Odpovědi 

respondentů jednotlivých DDM (kategoriální proměnná) v tomto případě odpovídaly 

průměrnému hodnocení s výjimkou tří DDM, kde vždy 100% respondentů odpovědělo 
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kladně. Je tedy zřejmé, že zaměstnancům pražských DDM jsou jasné jejich 

kompetence.  

Zajímavá byla další otázka (č. 11), která zkoumala, zda o znalosti a dovednosti 

zaměstnanců mají zájem i jiné organizace. Výzkum ukázal na skutečnost, že velká část 

respondentů 36,8% (2012) a 32,1% (2009) vůbec neví, zda jiné organizace projevují 

zájem o znalosti a kompetence zaměstnanců daného DDM. Celkově v této otázce bylo 

dosaženo průměrné hodnocení 3,72 (2009) a 3,8 (2012) a 58,9% respondentů 

odpovědělo kladně (2009) a 60,7 % (2012). V tomto případě kategoriálně proměnná 

(jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) neměla výrazný vliv a 

odpovědi nevybočovaly z celkového průměru.   

Do oblasti procesů – byla zařazena i část informační technologie, která měla tři 

otázky. Pro další rozvoj bylo zajímavé zkoumat, zda DDM mají zpracované plány 

dalšího vzdělávání zaměstnanců (otázka č. 12). Ve výzkumu nebyla zjišťována 

související proměnná, zda DDM mají na další vzdělávání dostatek finančních 

prostředků. Podle zkušeností z některých DDM lze obecně konstatovat, že pokud vedení 

DDM má zájem, aby se jeho zaměstnanci vzdělávali, je v jeho kompetenci vzdělávání 

podporovat a vyčlenit na tuto oblast část vlastních finančních zdrojů. Následně pak 

nemusí platit tvrzení, že nedostatek finančních prostředků určených ze státního rozpočtu 

má závisle proměnný vliv na možnost realizace dalšího vzdělávání zaměstnanců DDM. 

Výzkum rovněž nezjišťoval, do jaké míry se daří plán dalšího vzdělávání realizovat.  

Výsledky výzkumu ukázaly, že pražské DDM věnují více pozornosti dalšímu 

vzdělávání a většinou mají zpracované plány dalšího vzdělávání. Dokazují to výsledky 

výzkumu, kdy bylo průměrné hodnocení odpovědí 3,99 a 72,6% respondentů 

odpovědělo kladně. Ve výzkumu z roku 2009 v podmínkách DDM ČR bylo dosaženo 

průměrné hodnocení pouze 3,7 a jenom 65,4% respondentů odpovědělo, že jejich DDM 

má zpracovaný plán dalšího vzdělávání. Přes celkově dosažené lepší výsledky výzkumu 

existují mezi jednotlivými DDM v Praze značné rozdíly. Kategoriální proměnná (jak 

odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) ukázala velké rozdíly mezi 

jednotlivými DDM. Jako příklad lze uvést, že u tří pražských DDM (2012) odpovědělo 

záporně  nebo neumělo   na otázku odpovědět 57%, 61% a 66% respondentů. Naopak 

ve čtyřech případech 100% respondentů jednoznačně odpovědělo, že jejich DDM má 

zpracovaný plán dalšího vzdělávání. Výzkum tedy ukázal, že přes dobré průměrné 
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výsledky se jeví jako vhodné věnovat v DDM více pozornosti zpracování plánu dalšího 

vzdělávání zaměstnanců. 

Zda mají jednotlivé DDM zpracované zásady (standardy) pro práci s informacemi 

zkoumala otázka č. 13. Ve výzkumu v podmínkách DDM ČR (2009) bylo zjištěno, že 

celkem pouze 33,3% respondentů na otázku odpovědělo kladně a bylo dosaženo 

průměrného hodnocení pouze 3,7. Výzkum v Praze z roku 2012 ukázal, že 65,8% 

respondentů odpovědělo kladně a bylo dosaženo průměrného hodnocení 3,84. 

Kategoriální proměnná (jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) i 

v tomto případě ukázala značné rozdíly mezi jednotlivými DDM. Ve čtyřech případech 

pražských DDM odpovědělo na otázku záporně anebo neumělo odpovědět: 100%, 61%, 

57% a 53% respondentů. Naopak ve třech případech celkem 100% respondentů 

odpovědělo kladně. Zajímavostí je, že všichni respondenti odpověděli záporně u DDM, 

kde zaměstnanci považovali za nutné tázat se ředitele, zda mohou dotazník vůbec 

vyplnit (blíže viz s. 31). Tato skutečnost ukazuje na přímou spojitost, že zmiňovaný 

DDM nemá zpracované zásady pro práci s informacemi anebo je nepsaná zásada se na 

„všechno“ dotazovat pro jistotu ředitele (nízká míra možnosti samostatného 

rozhodování zaměstnanců).    

Zda jsou v DDM využívány moderní technologie (dataprojektory, multimediální 

technika) zjišťovala otázka č. 14. V podmínkách ČR (2009) odpovědělo kladně 60,3% 

respondentů a byla dosaženo průměrné hodnocení 3,7. V podmínkách pražských DDM 

(2012) byly výzkumem zjištěny podstatně lepší výsledky. Celkem 88% respondentů na 

otázku odpovědělo kladně a bylo dosaženo průměrné hodnocení 4,44. Přesto při 

hodnocení kategoriální proměnné (jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých 

DDM) u jednoho DDM pouze 53,8% respondentů odpovědělo kladně, naopak u tří 

DDM odpovědělo 100% a u jednoho DDM 94,4% respondentů odpovědělo kladně. 

Výsledky výzkumu ukazují, že v podmínkách pražských DDM jsou v zájmovém 

vzdělávání dobře využívány moderní technologie.    

Obsah výzkumu otázek č. 8 až 14 má přímou souvislost s uplatňováním další disciplíny 

podle Sengeho - osobní mistrovství. Je zřejmé, že tato disciplína podle obou výzkumů 

ukázala  na   horší   průměrné hodnocení  respondentů. V této oblasti výzkumu, celkem 

u pěti ze sedmi otázek, bylo dosaženo průměrné hodnocení nižší než 4,0 (2012). 

Výsledky výzkumu z roku 2009 byly ještě horší a u všech sedmi otázek bylo průměrné 
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hodnocení nižší než 4,0. Výzkum tedy ukazuje, že disciplíně osobního mistrovství je 

žádoucí věnovat větší pozornost.      

Grafické zobrazení výsledků výzkumu je uvedeno v příloze č. 8. 

 

3.3.3 Oblast – kultura - výsledky výzkumu  

Kultura patří k důležitým oblastem života každého DDM. Pro potřeby výzkumu byla 

oblast rozdělena na vedení lidí, podporu učení a zpětnou vazbu - hodnocení.  

Do oblasti kultura - část vedení lidí, byla zařazena otázka č. 15, ve které respondenti 

odpovídali na otázku, zda vedení DDM vytváří podmínky pro dialog a nové nápady i za 

cenu určitého rizika. Ve výzkumu z roku 2009 (ČR) celkem 75,6% respondentů 

odpovědělo kladně a bylo dosaženo průměrného hodnocení 4,0. V podmínkách 

pražských DDM (2012) 78,6 % respondentů odpovědělo na otázku kladně a průměrné 

hodnocení bylo 3,97. Znamená to, že oba výzkumy mají v této otázce přibližně stejné 

výsledky. Kategoriální proměnná (jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých 

DDM) i v této otázce ukázala u jednoho z větších DDM (počet zaměstnanců více než 

10) na horší výsledky. Pouze 38,9% respondentů odpovědělo kladně. Zbytek DDM 

výrazně nevybočoval z průměru. Naopak u dvou DDM, které mají méně než 10 

zaměstnanců, kladně odpovědělo 100% respondentů. Výzkum u pražských DDM 

(2012) ukázal, že u menších DDM (méně než 10 zaměstnanců) vedení DDM vytváří 

lepší podmínky pro dialog a nové nápady i za cenu určitého rizika. Celkově ale lze 

konstatovat, že u většiny pražských DDM je této oblasti věnovaná odpovídající 

pozornost.  

Zda vedení lidí je věnovaná dostatečná pozornost byla zkoumána v  otázce č. 16. Oba 

výzkumy potvrdily přibližně shodné výsledky. V podmínkách ČR (2009) celkem 61,5% 

respondentů odpovědělo kladně a průměrné hodnocení bylo 3,7. U pražských DDM 

(2012) 64,9%  respondentů odpovědělo kladně a průměrné hodnocení bylo 3,76. 

Kategoriální proměnná (jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) se 

výrazně projevila i v rámci výzkumu této otázky. Ve třech případech odpovědělo 

záporně anebo neumělo odpovědět 55%, 66% a 72% respondentů jednotlivých DDM. 

Naopak u tří DDM odpovědělo kladně 100% respondentů (z toho u dvou DDM 
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s počtem zaměstnanců nižším než 10).  Znamená to, že podle výsledků výzkumu je 

vedení lidí v jednotlivých DDM věnována rozdílná pozornost. Je zřejmé, že téměř 35% 

respondentů považuje pozornost, která je věnovaná vedení lidí, za nedostatečnou. 

V oblasti kultury zjišťovala další část výzkumu úroveň podpory učení. Respondenti 

v otázce č. 17 hodnotili, zda v jejich DDM existuje ochota porušit staré zvyky v zájmu 

vyzkoušení nových věcí. V podmínkách ČR (2009) odpovědělo celkem 70,6% 

respondentů kladně a bylo dosaženo průměrného hodnocení 3,8. U pražských DDM 

(2012) celkem kladně odpovědělo 81,2% respondentů a průměrné hodnocení bylo 3,9. 

Kategoriální proměnná (jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) se 

v hodnocení této otázky výrazně neprojevila. Jako zajímavost z výzkumu lze uvést 

skutečnost,  že  kladně (ano) odpovědělo  a otázku  100%   respondentů   u  čtyř DDM 

(z toho dva DDM s počtem zaměstnanců menším než 10). Výzkum v této otázce 

potvrdil, že v podmínkách pražských DDM se výrazně projevuje tendence porušovat 

staré zvyky v zájmu vyzkoušení nových věcí. 

V následující otázce (č. 18) bylo zjišťováno, zda další „učení se“ je očekáváno a 

podporováno na všech úrovních. Ve výzkumu v podmínkách ČR (2009) 71,8% 

respondentů odpovědělo  kladně  a průměrné  hodnocení  bylo 3,9. Výsledky výzkumu 

u pražských DDM byly o něco příznivější. Kladně odpovědělo 83,7%  respondentů a 

bylo dosaženo průměrné hodnocení bylo 4,16. Kategoriální proměnná (jak odpověděli 

respondenti v rámci jednotlivých DDM) se výrazně projevila u jednoho DDM, kde na 

otázku kladně odpovědělo pouze 33,3% respondentů. Naopak u dvou menších DDM 

(méně než 10 zaměstnanců) odpovědělo kladně 100% respondentů. Celkově lze 

konstatovat, že výzkum pražských DDM v této otázce ukázal, že „učení se“ je celkově 

věnovaná dobrá pozornost.  

Do oblasti kultury byla zařazena i část zpětná vazba – hodnocení, která obsahovala 

tři otázky. V otázce č. 19 bylo zkoumáno, zda jsou zaměstnanci pravidelně hodnoceni a 

zda je kladen důraz i na jejich další rozvoj. Výsledky obou výzkumů jsou obdobné. 

V podmínkách ČR (2009) bylo průměrné hodnocení 3,8 a 60,2% respondentů 

odpovědělo kladně. V podmínkách pražských DDM (2012)  75,2%  respondentů 

odpovědělo na otázku kladně a průměrné hodnocení bylo 3,88. Kategoriální proměnná 

(jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) se výrazně projevila u jednoho 

DDM, kde pouze 44,4% respondentů odpovědělo kladně. Dále celkem u tří DDM 
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odpovědělo  kladně  vždy 100%  respondentů.  Zbytek  DDM   výrazně  nevybočoval 

od celkového průměrného hodnocení. V této části je vhodné zmínit, že pražské DDM 

mají zásadně lepší finanční podmínky pro možné a pravidelné odměňování a hodnocení 

zaměstnanců (podrobněji viz s. 26). Hlavní město Praha pravidelně vyčleňuje ze svého 

rozpočtu finanční prostředky na odměny pro zaměstnance škol a školských zařízení. 

Jeví se jako vhodné tuto přednost více využívat pro další rozvoj hodnocení 

zaměstnanců. Přes zjištěné celkově dobré výsledky výzkumu je zřejmé, že této otázce je 

v podmínkách pražských DDM nutno věnovat větší pozornost. Vyplývá to ze 

skutečnosti, že téměř čtvrtina respondentů (24,8%) odpověděla ve výzkumu záporně 

nebo neuměli odpovědět.      

Zda zastaralé procedury, postupy a formy práce jsou průběžně měněny za novější, bylo 

zkoumáno v otázce č. 20. Průměrné hodnocení 3,8 a 69,2% kladných odpovědí byl 

výsledek výzkumu v podmínkách DDM v ČR (2009). Pražské DDM (2012) ve 

výzkumu dosáhly průměrného hodnocení 4,09 a 88,8% respondentů odpovědělo na 

otázku kladně. Kategoriální proměnná (jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých 

DDM) se výrazně neprojevila a výsledky jednotlivých DDM výrazně nevybočovaly 

z dosaženého průměru vyjma čtyř DDM, kde vždy 100% respondentů odpovědělo 

kladně. Celkově lze podle výsledků výzkumu konstatovat, že v podmínkách pražských 

DDM je věnována dobrá pozornost změnám zastaralých procedur, postupů a forem 

práce za nové.  
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Obrázek č. 3: Výzkum 2012. Graf - odpovědi respondentů, otázka č. 20  

Zastaralé procedury, postupy, formy práce jsou průběžně měněny za novější. Průměrné hodnocení: 4,09. 

 

Souvislost s předešlou otázkou měla následující otázka č. 21. Zkoumala otevřenost 

plurality názorů - zda lze otevřeně sdělovat jiné názory, popřípadě nesouhlas bez obav 
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z represe. Přes pozitivní výsledky výzkumu v podmínkách ČR (průměrné hodnocení 4,1 

a 71,8% kladných odpovědí) tento průzkum potvrdil, že celkem 16,7% respondentů 

odpovědělo záporně a 11,5% neumělo na otázku odpovědět. Z tohoto důvodu bylo 

zajímavé zjišťovat stav u pražských DDM (2012). Bylo dosaženo průměrné hodnocení 

3,98 a 76,9% respondentů odpovědělo kladně. Přes tuto skutečnost celkem 11,1% 

odpovědělo záporně a 12% respondentů neumělo odpovědět. Kategoriální proměnná 

(jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) se výrazně neprojevila 

s výjimkou dvou DDM (počet zaměstnanců menší než 10), kde odpověděli kladně 

všichni respondenti (100%). Výzkum ukazuje, že za poslední tři roky v hodnocení této 

otázky nedošlo k výrazné změně k lepšímu. Je tedy zřejmé, že i v dnešní době se ještě 

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

nesouhlasu. Tuto skutečnost potvrzuje výzkum v Praze, kdy celkem na otázku 

odpovědělo 11,1% záporně a 12% respondentů neumělo odpovědět. Jeví se jako 

důležité věnovat i v podmínkách pražských DDM této otázce zvýšenou pozornost. 

Grafické zobrazení výsledků výzkumu je uvedeno v Příloze č. 8. 

 

3.3.4 Oblast – stimulace - výsledky výzkumu  

V oblasti stimulace výzkum zjišťoval stav strategie organizace, osobnostního 

rozvoje a odměňování. Do části strategie organizace byla zařazena otázka zjišťující, 

zda DDM mají jasně formulované poslání (otázka č. 22). Ve výzkumu v podmínkách 

ČR (2009) bylo dosaženo průměrné hodnocení 4,4 a 84,6% respondentů odpovědělo na 

otázku kladně. Ve výzkumu pražských DDM (2012) bylo dosaženo průměrné 

hodnocení 4,55 a 94,8% respondentů odpovědělo kladně. Kategoriální proměnná (jak 

odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) se výrazně neprojevila. Zajímavým 

zjištěním výzkumu je, že celkem u šesti DDM odpovědělo 100% respondentů kladně.     

Zda je vize DDM korigována s přihlédnutím ke změnám výzkum zjišťoval v otázce č. 

23. V podmínkách ČR (2009) bylo výzkumem zjištěno průměrné hodnocení 4,0 a 

74,4% respondentů odpovědělo kladně. V podmínkách pražských DDM (2012) bylo 

průměrné hodnocení 4,13 a 82,1% respondentů odpovědělo kladně. Ze zjištěných 

průměrných výsledků výzkumu nebylo zjištěno, že by kategoriální proměnná (jak 
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odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) nezaznamenala výrazné rozdíly 

mezi jednotlivými DDM. Pouze u jednoho DDM 100% respondentů odpovědělo 

kladně. 

V oblasti stimulace - osobnostní rozvoj jedna otázka výzkumu (č. 24) zjišťovala, zda 

zaměstnanci mají zpracovány plány osobnostního rozvoje a stanoveny cíle v oblasti 

znalostí, dovedností a zkušeností. Výzkum potvrdil, že za období 3 let nedošlo v tomto 

směru k výraznější změně. V podmínkách ČR (2009) bylo zjištěno průměrné hodnocení 

2,5 a pouze 25,6% respondentů odpovědělo kladně. U pražských DDM (2012) výzkum 

zjistil průměrné hodnocení, které bylo 3,25 a 46,6% respondentů odpovědělo kladně. 

Jedná se o dílčí zlepšení výsledků, přesto zjištěný stav patří k nejhorším zjištěním 

celého výzkumu.  
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Obrázek č. 4: Výzkum 2012. Graf - odpovědi respondentů, otázka č. 24 

    Zaměstnanci mají zpracovány plány osobnostního rozvoje a stanoveny cíle 

        v oblasti znalostí, dovedností a zkušeností. Průměrné hodnocení:  3,25. 

  

Kategoriální proměnná (jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) se 

výrazněji projevila u tří DDM kde celkem 71,4%, 73,3% a 84,6% respondentů 

odpovědělo kladně. Toto zjištění představuje dobrý stav pouze u 23%  DDM, které se 

zúčastnily výzkumu. Výzkum tedy prokázal, že této otázce je v podmínkách pražských 

DDM věnovaná nedostatečná pozornost.  

Stimulace – část odměňování, obsahovala dvě otázky. V otázce č. 25 výzkum 

zjišťoval, zda v DDM mají přehledný a dobrý systém odměňování zaměstnanců.  

V podmínkách ČR (2009) bylo výzkumem zjištěno, že 51,1% respondentů odpovědělo 

na uvedenou otázku kladně a průměrné hodnocení bylo 3,5. V podmínkách pražských 

DDM (2012) výzkum zjistil částečně lepší výsledky. Průměrné hodnocení bylo 3,61 a 
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celkem 58,1% respondentů odpovědělo kladně. Kategoriální proměnná (jak odpověděli 

respondenti v rámci jednotlivých DDM) se výrazněji projevila u čtyř DDM kde celkem 

100%, 85,7%, 84,6% a 80% respondentů odpovědělo kladně. Znamená to, že systém 

odměňování nepovažuje za přehledný a dobrý celkem 15,4% respondentů (odpověděli 

záporně) a 26,5% respondentů neumělo odpovědět. I když výzkum celkově zjistil 

průměrně dobré výsledky, je zřejmé, že u části pražských DDM systém odměňování 

nepovažuje určitá část respondentů za dobrý. V dalším období je tedy žádoucí této 

otázce věnovat větší pozornost.  

Další otázka (č. 26) z této části výzkumu zjišťovala, zda se zaměstnancům udělují i 

nepeněžní odměny. Výzkum v podmínkách ČR (2009) zjistil poměrně negativní 

výsledky. Pouze 25,6% respondentů na otázku odpovědělo kladně a průměrné 

hodnocení bylo 2,3.   
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Obrázek č. 5: Výzkum 2009. Graf - odpovědi respondentů, otázka č. 26 

Zaměstnancům se udělují i nepeněžní odměny. Průměrné hodnocení:  2,3. 

 

U pražských DDM (2012) 31,6% respondentů odpovědělo kladně a průměrné 

hodnocení bylo 2,78.  
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Obrázek č. 6: Výzkum 2012. Graf - odpovědi respondentů, otázka č. 26 

Zaměstnancům se udělují i nepeněžní odměny. Průměrné hodnocení:  2,78. 

 

Odpovědi na uvedenou otázku, přes částečně lepší výsledky u novějšího výzkumu u 

pražských DDM (2012), patří k nejhorším, které výzkum zjistil. Kategoriální proměnná 
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(jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) se výrazněji projevila u dvou 

DDM, kde odpovědělo celkem 100% respondentů záporně. Naopak u dvou DDM 100% 

a 85,7% respondentů odpovědělo kladně (DDM s počtem zaměstnanců nižším než 10). 

Dále kladně odpovědělo 80% a 60% respondentů (DDM s počtem zaměstnanců vyšším 

než 10). Znamená to, že celkem u 4 ze 13 (30,8%) pražských DDM se dobře využívají 

nepeněžní odměny pro stimulaci a hodnocení zaměstnanců. U těchto DDM 

v polozavřené otázce č. 26 (druhá část otázky) respondenti uvedli celou plejádu 

používaných nepeněžních odměn: 

 pochvala (16 odpovědí) 

 drobné věcné dárky a reklamní předměty (7 odpovědí) 

 kurzy, kroužky za zvýhodněné ceny (3 odpovědi) 

 uznání (3 odpovědi) 

 porady s občerstvením (3 odpovědi) 

 diplom, písemné poděkování (3 odpovědi) 

 motivační program – 2 dny volna (1 odpověď) 

 pružná pracovní doba (1 odpověď) 

  práce z domova (1 odpověď) 

 zapůjčení materiálu zdarma (1 odpověď) 

 posezení s kolegy (1 odpověď). 

Dále byly uvedeny výhody z Fondu kulturních a společenských potřeb: 

 stravenky (4 odpovědi) 

 večírky, besídky (2 odpovědi) 

 lístky do divadla (2 odpovědi) 

 firemní oblečení (1 odpověď). 

Kategoriální proměnná (jak odpověděli respondenti v rámci jednotlivých DDM) se 

výrazněji projevila u již zmíněných čtyř DDM, kde celkem 100%, 85,7%, 84,6% a 80% 

respondentů odpovědělo kladně a většina z nich uváděla i konkrétní druhy nepeněžních 

odměn.  

Celkově lze ale konstatovat, že podle výsledků výzkumu více než 69% pražských DDM 

ve své praxi nevyužívá nepeněžní odměny a je zřejmé, že této oblasti je potřebné 

věnovat větší pozornost. 

Grafické zobrazení výsledků výzkumu je uvedeno v Příloze č. 8. 
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3.3.5 Jiné připomínky a náměty respondentů k problematice „učící se 

organizace“ 

     Výzkum v podmínkách ČR (2009) zjistil, že celkem 15 respondentů tj. 19,2 %, 

využilo možnosti vznést připomínky související s „učící se organizací“. 

Celkem 14 připomínek charakterizovalo podmínky, ve kterých pracovaly DDM v ČR 

v době výzkumu (2009): 

- nízký počet pracovníků na požadované výkony, 

- velké časové zatížení, 

- nedostatek finančních prostředků na platy a další vzdělávání, 

- značné množství administrativy, 

- mnozí zaměstnanci nepovažují za nutné zdokonalovat se, 

- malá možnost delegování.
 60

 

V rámci výzkumu pražských DDM (2012) byla položena otevřená otázka (č. 27) ve 

které mohli respondenti volně uvést své připomínky a náměty k problematice „učící se“ 

organizace. Celkem této možnosti využilo pouze 8 respondentů (6,8%) z celkem šesti 

DDM (46,3% DDM), které se výzkumu zúčastnily. Vznesené připomínky a náměty: 

- učící se organizace je velmi dobrý nápad (projekt), 

- učící se organizace vyžaduje vytvořit podmínky (vzájemnou důvěru a toleranci 

mezi pracovníky), 

- je nedostatek času na další vzdělávání,  

- zřídit dílny k výměně zkušeností mezi pražskými i mimopražskými DDM, 

- pro pracovníky DDM realizovat exkurze do inspirativních DDM, 

- organizovat zahraniční, poznávací a inspirativní cesty, 

- pro externí pracovníky DDM zavést motivaci formou jejich placeného 

vzdělávání, 

- více vyžadovat spolupráci a podporu zřizovatele, 

- zvýšit počet stálých zaměstnanců – pedagogů, 

- zřídit semináře k problematice vyhoření. 

                                                 

60
  Rybárik, J. Učící se organizace v podmínkách domů dětí a mládeže. Bakalářská práce. Praha : 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŠM, 2009, s. 27 a 45.   
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Na rozdíl od výzkumu v podmínkách ČR (2009) se respondentů z pražských DDM 

(2012) ani jednou neobjevila připomínka upozorňující na případný nedostatek 

finančních prostředků na další vzdělávání anebo na platy zaměstnanců. Je zřejmé, že 

v tomto směru mají pražské DDM lepší finanční podmínky. Přesto výsledky výzkumu 

v Praze nejsou zásadně lepší.  

Uváděné připomínky a náměty části respondentů jsou hodně inspirativní pro další 

uplatňování zásad „učící se“ organizace v podmínkách pražských DDM.  

 

3.4 Splnění cílů výzkumu a shrnutí výsledků výzkumu  

   Hlavní cíl výzkumu: „V podmínkách pražských DDM zjistit stav uplatňování teorie 

učící se organizace…“ se podařilo naplnit. Výzkumný nástroj, dotazník (třetí část, 

otázky č. 1 až 26) přispěl k zjištění stavu v oblastech organizační struktury, procesů, 

kultury a stimulace zaměstnanců pražských DDM. Dotazník posloužil k diagnostice 

konkrétního naplňování teorie učící se organizace v podmínkách pražských DDM. 

Podrobná diagnostika – celkový graf výsledků je přiložen v Příloze č. 7.  Mimo rámec 

práce bude diagnostika využita pro interní potřebu konkrétních DDM. Může dobře 

přispět k analýze stavu a přijetí dalších opatření při uplatňování principů učící se 

organizace v konkrétních podmínkách jednotlivých DDM v Praze. V tom lze spatřovat 

největší smysl a význam přínosu výsledků výzkumu pro konkrétní praxi.  

Dílčí cíl výzkumu: „Zjistit případné rozdíly výsledků výzkumu v podmínkách ČR 

(2009) a porovnat je s výsledky výzkumu v podmínkách pražských DDM“ se rovněž 

podařilo naplnit. Porovnání výsledků obou výzkumů jsou uvedeny v Příloze č. 8. 

Základní kvalitativní odlišnost výzkumu je skutečnost, že výzkum z roku 2012 oslovil 

vždy v rámci jednoho DDM většinu jeho zaměstnanců – potenciálních respondentů. 

Výjimkou byl jenom DDM hl. m. Prahy, kde to kapacitně nebylo možné. Tento DDM 

má více než 150 zaměstnanců. Výsledky výzkumu umožní mimo rámec práce i 

konkrétní diagnostiku jednotlivých DDM.  Výzkum z roku 2009 toto neumožňoval, 

protože zpravidla za jeden oslovený DDM odpovídal pouze jeden respondent. Další 

dílčí cíl výzkumu: „Popsat možné příčiny odlišnosti mezi krajem Praha a jinými kraji 

v ČR. Využít je k formulaci doporučení pro možný postup v dalším uplatňování teorie 
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učící se organizace v podmínkách pražských DDM.“ byl naplněn v bodě č. 2 a 3 práce a 

v dalším bodě 3.5. 

V další části práce stručně shrneme celkové výsledky výzkumu.  

Výzkum v podmínkách pražských DDM (2012) prokázal, že nejhůře hodnotili 

respondenti: 

 V oblasti struktury: 

Část sdílení informací, otázku č. 4, (Ve své práci využíváme i informace a 

zkušenosti získané z jiných DDM). Dosažené průměrné hodnocení bylo 3,68 a 

celkem 32,5% respondentů odpovědělo na danou otázku buď záporně, nebo 

neumělo odpovědět. Celkové výsledky výzkumu této otázky ukazují na jisté rezervy 

ve využívání informací a zkušeností jiných.   

 V oblasti procesů: 

Část řízení znalostí, otázku č. 9 (Pravidelně vyhodnocujeme vývojové trendy: 

klienti, vnější, vnitřní prostředí, vývoj trhu.). V této otázce bylo průměrné 

hodnocení 3,5 a 48,7% respondentů odpovědělo na danou otázku buď záporně, nebo 

neumělo odpovědět. Výsledky výzkumu ukazují, že v necelé polovině DDM patrně 

pravidelně nejsou vyhodnocovány vývojové trendy, což pro další rozvoj pražských 

DDM může přinášet negativní dopady.  

 V oblasti kultury: 

Část vedení lidí, otázku č. 16 (Oblasti vedení lidí je věnována dostatečná pozornost). 

Průměrné hodnocení bylo 3,76 a celkem 35% respondentů odpovědělo na danou 

otázku buď záporně, nebo neumělo odpovědět. Z výsledků výzkumu lze 

konstatovat, že více než u jedné třetiny pražských DDM se jeví jako nutné zlepšit 

vedení lidí.  

 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 průměrné hodnocení odpovědí bylo 3,25 a 53,8%  respondentů odpovědělo na 

danou otázku buď záporně, nebo neumělo odpovědět. I když v podmínkách 

pražských DDM je průměrné hodnocení lepší (než u výzkumu z roku 2009), 

výsledek výzkumu potvrzuje nutnost zvýšit cílenou pozornost na plánování 
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dalšího osobnostního rozvoje zaměstnanců a rovněž na stanovování cílů rozvoje 

jednotlivých zaměstnanců. 

  Část odměňování, otázku č. 25 (Organizace má přehledný a dobrý systém 

odměňování zaměstnanců). Průměrné hodnocení bylo 3,61 a celkem 41,9% 

respondentů odpovědělo na danou otázku buď záporně, nebo neumělo odpovědět. 

Toto zjištění v podmínkách pražských DDM je poměrně překvapující, protože 

hlavní město Praha zřizovaným školám a školským zařízením poskytuje na 

odměny pro zaměstnance poměrně vysoké finanční částky, které se každoročně 

vyplácí ve formě mimořádných odměn dvakrát za rok. Tyto nadstandardní 

podmínky patrně velká část ředitelů nevyužívá dostatečně přehledně a jasně pro 

všechny zaměstnance. Výzkum tedy potvrdil nutnost zásadního zlepšení této 

oblasti u více než třetiny pražských DDM.  

 Část odměňování, otázku č. 26 (Zaměstnancům se udělují i nepeněžní odměny). 

Výzkum potvrdil nejhorší průměrné hodnocení: 2,78. Celkem 61,6% respondentů 

odpovědělo záporně a 12,8% respondentů neumělo na otázku odpovědět. 

Znamená to, že ve většině pražských DDM se nepoužívají nepeněžní druhy 

odměn. Překvapivá je zjištěná skutečnost, že 25,6% respondentů naopak uvádí, že 

v jejich DDM se nepeněžní odměny udělují, a dokonce uváděli celou plejádu 

inspirativních druhů nepeněžních odměn. Výzkum v této otázce jednoznačně 

ukázal, že v podmínkách pražských DDM se ukazuje jako zásadní věnovat více 

pozornosti využívání i nepeněžních druhů odměn. 

Z výzkumu je zřejmé, že v podmínkách pražských DDM respondenti nejlépe hodnotili:  

 V oblasti struktury: 

 Část pružnost, otázku č. 2 (Pro uskutečnění některých akcí jsou vytvářeny dočasné 

týmy - mimo rámec organizační struktury). Průměrné hodnocení bylo 4,3 a 

celkem 79,5% respondentů odpovědělo kladně. Z výzkumu je tedy zřejmé, že 

naprosté většině pražských DDM se daří příležitostně vytvářet dočasné pracovní 

týmy. 

 Část týmová spolupráce, otázku č. 6 (Zkoušíme nabízet nové služby – aktivity 

klientům). Průměrné hodnocení bylo 4,54 a celkem 99,1% respondentů 



55 

 

odpovědělo kladně. Z výzkumu je tedy zřejmé, že pražským DDM se daří dobře 

v oblasti nabídky nových služeb a aktivit pro klienty. 
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 V oblasti procesů: 

 Část informační technologie, otázku č. 14 (V organizaci využíváme i moderní 

technologie - dataprojektory, multimediální technika). Průměrné hodnocení bylo 

4,44 a celkem 88% respondentů odpovědělo kladně. Z výzkumu je tedy zřejmé, že 

pražské DDM mají kvalitní materiální podmínky a využívají i moderní 

technologie.  

 V oblasti kultury: 

 Část podpora učení, otázku č. 18 (Další „učení se“ je očekáváno a podporováno na 

všech úrovních naší organizace). Průměrné hodnocení bylo 4,16 a celkem 83,7% 

respondentů odpovědělo kladně. Výzkum potvrzuje, že ve většině pražských 

DDM je další „učení se“ dobře podporováno.  

 Část zpětná vazba - hodnocení, otázku č. 20 (Zastaralé procedury, postupy, formy 

práce, jsou průběžně měněny za novější). Průměrné hodnocení bylo 4,09 a celkem 

88,9% respondentů odpovědělo kladně. Výzkum potvrzuje odpovídající pozornost 

změnám zastaralých postupů a forem práce a jejich nahrazování novými. 

 V oblasti stimulace: 

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

Průměrná známka odpovědi byla 4,55 a celkem 94,8% respondentů na otázku 

odpovědělo kladně. Výzkum potvrdil, že DDM v Praze mají v naprosté většině 

jasně formulované poslání. 

 Část strategie, otázku č. 23 (Vize organizace je korigována s přihlédnutím ke 

změnám). Průměrná známka odpovědi byla 4,13 a celkem 82,1% respondentů na 

otázku odpovědělo kladně. Výzkum potvrdil, že DDM v Praze přizpůsobují a 

mění vize s přihlédnutím ke změnám. 

     Výzkum v podmínkách pražských DDM (2012) ukázal na rovnoměrnější a lepší 

průměrné hodnocení respondentů než v podmínkách DDM v celé ČR (2009). Průměrné 

hodnocení bylo obdobné pouze u jediné otázky výzkumu (č. 26), kdy v obou 

výzkumech bylo průměrné hodnocení respondentů nižší než 2,8. Ve výzkumu 2012 

bylo u pražských DDM dosaženo průměrné hodnocení 4,0 a vyšší u celkem deseti 

otázek (č. 2, 3, 5 až 7, 14, 18, 22, 23).  Detailnější porovnání výsledků výzkumu viz 

Příloha č. 7. 
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3.5 Možné cesty uplatňování teorie „učící se organizace“ 

v podmínkách pražských DDM 

     Analýzou výsledků dotazníkového výzkumu a z prostudování dostupné literatury lze 

vyvodit závěr, že v podmínkách většiny pražských DDM dochází k postupnému 

vytváření podmínek a praktického uplatňování teorie učící se organizace. Výsledky 

výzkumu pražských DDM ovšem taky ukazují na některé oblasti, ve kterých se plně 

nedaří uplatňovat  proces vytváření učící se organizace.   

Naskýtá se otázka: jak mají pražské DDM postupovat, co a jak konkrétně mají dělat,  

aby ve svých organizacích úspěšně uplatňovaly zásady vytváření učící se organizace? Je 

zřejmé, že inspiraci lze hledat v uplatňování pěti disciplín, které charakterizoval Senge 

(blíže viz Kapitola 1.2). Rovněž dobrou inspirací jsou principy a jednotlivé kroky 

podporující učení obecně vypracované Tichou (blíže viz Kapitola 1.3). Na základě 

výsledků výzkumu lze pražským DDM dále doporučit zaměření pozornosti na lepší a 

efektivnější využití příznivějších materiálních a finančních podmínek (v porovnání 

s DDM z jiných krajů ČR).  Při zkoumání materiálních a finančních podmínek bylo 

zjištěno, že v této oblasti se dostává pražským DDM významné podpory od zřizovatele 

v porovnání s jinými kraji (blíže viz s. 24 - 27). Proto je vhodné dál tyto podmínky lépe 

využívat.  

Další zjištěnou společnou výhodou je umístění všech DDM v jednom teritoriu – 

v Praze. Jedná se sice o specifikum vycházející ze skutečnosti, že jde o jedno 

z největších měst v ČR (rozloha a počet obyvatel). Tato skutečnost ale způsobuje větší 

vzájemnou konkurenci jednotlivých DDM. Potenciální klienti DDM díky dobré a rychlé 

dopravní dostupnosti nutně nemusí využívat aktivity DDM pouze ve svém obvodu. 

Naopak mohou si více vybírat a využívat nabídky v jiných částech Prahy. Pro 

zajímavost lze uvést analýzu DDM Praha 2 (2012), při které bylo zjištěno, že pouze asi 

40% účastníků pravidelných forem zájmového vzdělávání má trvalé bydliště v Praze 2. 

Zbývajících 60% účastníků je téměř ze všech částí Prahy a dokonce se vyskytují i 

mimopražští účastníci pravidelných forem zájmového vzdělávání.  
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Další zřejmou výhodou je větší možnost vzájemné spolupráce a koordinace některých 

větších, společných akcí pražských DDM. K této činnosti jsou pravidelně 

uskutečňované tzv. koordinační porady ředitelů pražských DDM v rámci spolupráce 

krajské koordinační rady Sdružení pracovníků DDM. Tento druh spolupráce lze úspěšně 

využívat nejenom při koordinaci společných akcí pro veřejnost. V tomto směru dokonce 

dochází k podávání společných žádostí a k praktické realizaci společných grantů na 

organizaci velkých, společných akcí všech DDM v Praze. Jako příklad lze uvést 

každoroční tzv. Zastávku volný čas – nabídku aktivit všech DDM na několika místech 

v celé Praze (vždy na začátku školního roku v září) a další.  Organizují se například i 

vzájemné výměny zkušeností z práce. Jako příklad je možno uvést téměř rok fungující 

pravidelná setkání a výměny zkušeností pracovníků pražských otevřených 

volnočasových klubů pro děti a mládež (setkání se pokaždé konala v jiném klubu). Díky 

setkáním a společným výměnám zkušeností se dokonce podařilo u zřizovatele prosadit 

změnu podmínek pro udělování grantů pro rok 2012, kdy zřizovatel respektoval téměř 

všechny většinové návrhy vzešlé ze společné diskuse pracovníků otevřených 

volnočasových klubů.  

Pražské DDM společně organizují i různá školení a semináře. Na jejich praktickém 

uskutečnění se podílí vždy více DDM. Příkladem jsou kurzy pro hlavní i oddílové 

vedoucí pobytových táborů a další akreditované kurzy a semináře. 

Všechny výše uvedené skutečnosti poskytují jisté výhody usnadňující proces vytváření 

učících se organizací v podmínkách pražských DDM.  

Co dál lze v tomto směru zlepšit a na co lze zaměřit pozornost? 

Při hledání odpovědí lze v podmínkách pražských DDM doporučit:  

 Zlepšení organizace vzdělávání všech pracovníků DDM – nevyjímaje vedoucí 

pracovníky DDM. Mnoho ředitelů DDM v Praze vykonává své funkce po dobu více 

než 10 let a všichni byli ve funkcích potvrzeni na další, nové funkční období šesti 

let. Mnozí neměli za povinnost a ani nemuseli absolvovat tzv. funkční studium 

ředitelů vzhledem k délce výkonu funkcí. V tomto směru se jeví jako důležité zvýšit 

pozornost dalšímu vzdělávání ředitelů DDM ze strany zřizovatele. Těžko lze 

předpokládat, že ředitel, který třeba více než 10 let neabsolvoval žádné další 

vzdělávání, bude úspěšně a s nadšením realizovat další vzdělávání svých 

podřízených zaměstnanců v podmínkách daného DDM.   
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 Více pozornosti věnovat objasňování zásad vytváření učící se organizace tak, 

aby zaměstnanci pražských DDM věděli, co konkrétně tento pojem znamená a jak 

v praxi lze naplňovat učící se organizaci v podmínkách konkrétních DDM. Výzkum 

v podmínkách pražských DDM (2012) prokázal, že více než 29 % dotázaných 

respondentů považovalo učící se organizaci za takovou, kde se zaměstnanci 

pravidelně zúčastňují školení, kurzů a seminářů podle vlastního výběru. Těžko tedy 

mohou uplatňovat a v praxi realizovat zásady učící se organizace, když ani neví, co 

tento pojem přesně znamená. 

  Zjistit, zda a jak je či není uplatňovaná a jak lze dál uplatňovat teorii učící se 

organizace v podmínkách daného DDM. Většina ředitelů DDM, které se aktivně 

zapojily do výzkumu, projevila zájem o zpracování diagnostiky svého DDM. 

K tomuto účelu poslouží provedený výzkum (2012), který následně významně 

překročí rámec této práce. Pokud diagnostika v jednotlivých DDM poslouží k přijetí 

dalších praktických kroků a opatření, může být dobrým počinem pro postupné a 

kvalitnější naplňování zásad učící se organizace v podmínkách pražských DDM. 

Pokud je v organizaci uplatňován systém participativního řízení, lze využít ke 

stanovení dalšího postupu i jiné doplňující metody (např. facilitovaná porada, 

provedení swot analýzy). 

 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 důležité je 

možné považovat i aplikaci zmíněných disciplín do jednotlivých oblastí života dané 

organizace, zároveň se jeví jako důležité více si uvědomovat jejich vzájemnou 

souvislost a propojenost. 

 Posouzení funkčnosti organizační struktury a uskutečnění jejích případných 

změn. Z výzkumu u pražských DDM je zřejmé, že část respondentů (více než 28%) 

má výhrady k organizační struktuře svého DDM. Změny nejsou vždy jednoduché, 

narážejí na staré zvyklosti a někdy i nechuť některých zaměstnanců cokoliv měnit. 

Vnitřní a vnější podmínky způsobují často i v podmínkách pražských DDM nutnost 

změn ve prospěch funkční a pružné organizační struktury. V této souvislosti se jeví 

jako důležité věnovat dál pozornost i vytváření dočasných týmů (mimo rámec 

organizační struktury). Je pozitivní, že i v pražských DDM k této změně dochází 
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(prokázáno výzkumem). 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. I v podmínkách pražských DDM je 

potřebné dál věnovat pozornost uvedeným otázkám. 

 Zlepšování řízení procesů probíhajících v organizaci. Pozornost je nutno věnovat 

dalšímu zlepšení řízení znalostí tj. jak si zaměstnanci vzájemně sdělují naučené, jak 

se vyhodnocují vývojové trendy (klienti, vnější, vnitřní prostředí) a jaké se v té 

souvislosti přijímají opatření. 

V oblasti procesů je důležité i další řízení kompetencí. Zaměstnanci by měli dobře 

znát své kompetence a kompetence jiných zaměstnanců podle organizační struktury. 

Za jisté měřítko úspěšnosti organizace lze považovat to, jestli o dovednosti a 

zkušenosti zaměstnanců pražských DDM mají zájem i jiné organizace.  

 Další vytváření kultury všech DDM. Výzkum ukázal na jisté rezervy v této oblasti 

(všechny otázky této oblasti měly průměrné hodnocení nižší než 4,0). V této 

souvislosti je důležité formování nejenom vnitřního prostředí DDM, vzájemných 

vztahů mezi zaměstnanci, nadřízeními a podřízenými, participativní způsob řízení i 

vztah ke klientům. Za důležité lze považovat i další vytváření podmínek pro dialog a 

nové nápady. 

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

Do popředí vystupuje i ochota jít  novými cestami, zdravě riskovat a někdy i porušit 

staré zvyky v zájmu vyzkoušení nového. 

Nezastupitelné místo má při hodnocení i zpětná vazba. Pro další rozvoj DDM má 

velký význam pravidelné hodnocení zaměstnanců, k čemuž mají pražské DDM 

poměrně dobré podmínky, které zatím efektivně nevyužívají. 

 Stimulace pracovníků – má rovněž důležitý význam i v podmínkách pražských 

DDM. Přímou souvislost má sladění osobních cílů jednotlivců s cíli organizace. 

Pozitivní skutečností je, že výzkum v oblasti strategie potvrdil dobré průměrné 

hodnocení (vyšší než 4,0) a většina pražských DDM má jasně formulované své 

poslání. Pozitivní je i skutečnost, že DDM své vize korigují s přihlédnutím ke 

změnám. Ziskové organizace ale výrazněji pokročily ve stimulaci pracovníků 

v oblasti osobnostního rozvoje (stanovení individuálních cílů v oblasti znalostí, 



61 

 

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). Přesto v porovnání s podmínkami v rámci DDM ČR (výzkum 

2009) mají v této oblasti pražské DDM zásadně lepší podmínky pro využití 

možností finančního ocenění práce zaměstnanců DDM. Proto se jeví jako důležité 

zlepšit oblast odměňování zaměstnanců (pružné a spravedlivé odměňování). 

 

V posledních několika letech se i některé pražské DDM potýkají s poklesem počtu 

účastníků zájmového vzdělávání. Naopak jsou takové DDM, kterým počet účastníků 

zájmového vzdělávání roste. Po mnoha letech si této tendence všiml i zřizovatel a začal 

u některých DDM snižovat a u jiných zvyšovat počty zaměstnanců a výši finančních 

prostředků na jejich platy. Je zvláštní, že ve srovnatelných podmínkách mohou existovat 

podobné, někdy i výrazné rozdíly výkonů. Tajemství úspěchů je možné odvodit i ze 

skutečnosti, že i uplatňování teorie učící se organizace do podmínek pražských DDM 

začíná přinášet první pozitivní výsledky. 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.
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Dosahované výsledky organizace a stav procesu „učení se“ organizace, mají souvislost 

s mírou adaptace na měnící se podmínky a s dynamikou realizace navazujících změn 

v organizaci samotné. Proces realizace změn následně přináší pro organizaci příležitosti. 

Důležitá je míra jejich využití pro další rozvoj organizace. Pokud se při vytváření 

vědomí v organizaci daří pouze realizace základních úkolů a zvládání každodenních 

problémů, jedná se pouze o fázi tzv. přežití organizace. Pokud se proces vytváření 

vědomí pružně přizpůsobuje na změny vnějšího prostředí lze hovořit o fázi adaptace 

organizace. Důležitá je fáze, která je  charakteristická právě dosahováním rovnovážného 

vztahu organizace s vnějším prostředím, tzv. fáze udržování.
62

 Podle míry vytváření 

vědomí jednotlivých zaměstnanců i organizace jako celku je možné stanovit, ve které 

fázi se daná organizace nachází. Výsledky, kterých organizace jako celek dosahuje, 
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následně korespondují s vymezením fáze, ve které se organizace nachází. Mohou tedy 

existovat organizace dosahující stabilních a kvalitních výsledků a naopak organizace, 

kde dochází ke stagnaci a nižším výsledkům. Úspěšnost organizace a jejího „učení se“ 

je závislá právě procesu vytváření vědomí, kdy je kladený důraz na smysl a účel učení 

se. Následně pak může docházet ke zvyšování pružnosti a schopnosti celé organizace a 

jejímu přizpůsobování se změnám vnějších a vnitřních podmínek. Výsledkem jsou pak 

pozitivní dosahované výsledky v učící se organizaci, „… která nepřetržitě zvyšuje svou 

schopnost vytvářet vlastní budoucnost. Takové organizaci pak pouhé přežití rozhodně 

nestačí.“
63
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Závěr 

    Cíl závěrečné práce i dílčí cíle se podařilo naplnit. Výzkumem z roku 2012 byl zjištěn 

a zanalyzován stav uplatňování učící se organizace ve specifických podmínkách 

pražských DDM, který byl porovnán s výsledky výzkumu DDM v podmínkách ČR 

(výzkum z roku 2009). V práci byly zároveň i popsány možné příčiny odlišností zjištěné 

výzkumem v podmínkách kraje Praha (2012) a výzkumem v podmínkách v rámci DDM 

ČR (2009). V práci rovněž byly popsané možné způsoby další aplikace teorie učící se 

organizace v podmínkách DDM v Praze. K naplnění vytyčených cílů práce výrazně 

přispěl rozsáhlý výzkum formou dotazníku, kterého se zúčastnilo celkem 117 

respondentů z 13 pražských DDM.  

     Na závěr je vhodné zdůraznit jeden z aspektů učící se organizace - nutnost vytvořit 

změnu jak jednotlivci vnímají sebe sama, svůj svět a své okolí. V oblasti školství je 

někdy možné setkat se 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." 
64
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Příloha 1 / Seznam použitých zkratek 

 

DDM Dům dětí a mládeže     

SVČ Středisko volného času  

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 
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Příloha 2 / Dotazník. Učící se organizace - formulář 

(tištěná forma) 

Kolegové a kolegyně.                                                                                                            

Prosím o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož výsledky budou sloužit jako podklady pro 
vypracování mé závěrečné magisterské práce na téma: 
"Učící se organizace v podmínkách pražských domů dětí a mládeže". 
Děkuji Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku.      
Bc. Ján Rybárik – DDM Praha 2, (tel.: 606 371 802, e-mail: rybarik@ddm-ph2.cz)      
prosinec 2011 – březen 2012 – výzkum, forma dotazník  

DOTAZNÍK Prosím, Vaši odpověď 
označte křížkem X  

anebo volně 
vypište (tam kde 
jsou tečky) 

……….. 

I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 

1 DDM 

(název) 
……………………………………………  
(pokud chcete vyplnit) 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 

  e)    nepedagog 

                        

  b)    
zástupce 
ředitele 

  d)    
 řadový 
pedagog 

              

                        

II. ČÁST - ZÁKLADNÍ POJEM  

1 
 Pod pojmem "učící se organizace" si představuji 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   

                                          

 

 

  

mailto:rybarik@ddm-ph2.cz
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III. ČÁST - PROFIL - DIAGNOSTIKA VAŠEHO DDM (SVČ) 

Prosím, Vaši odpověď označte křížkem v odpovídajícím políčku 
hodnocení. Hodnotící škála 1-5 znamená, že:                                                                 
1 = ve Vaší organizaci se nevyskytuje (určitě NE) - tvrzení neplatí,                                     
2 = ve Vaší organizaci se nevyskytuje (spíše NE)                                                                  
3 =  ? nevím - neumím jednoznačně odpovědět                                               
4 = ve Vaší organizaci se vyskytuje (spíše ANO)                                    
5 = vyjadřuje Vaši shodu tvrzení se stavem v organizaci (určitě ANO). 

  X    

          
NE   ANO 

u
rč

it
ě
 N

E
 

s
p
íš

e
 N

E
 

?
 n

e
v
ím

 

s
p
íš

e
 

A
N

O
 

u
rč

it
ě
 

A
N

O
 

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) 

          

  Prosím, pokračujte na druhé straně ☺ ►►►►►►►► 

                     

                    X     

                          
                NE   ANO 

        - 2 -         

u
rč

it
ě
 N

E
 

s
p
íš

e
 N

E
 

?
 n

e
v
ím

 

s
p
íš

e
 A

N
O

 

u
rč

it
ě
 A

N
O

 

TVRZENÍ  
HODNOCENÍ 

1 2 3 4 5 

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 
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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            

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 upraven a zpracován s využitím:  
Doc. Ing., Iva Tichá Ph.D., Katedra řízení, PEDF ČZU Praha. Seminář: Učící se organizace, 
PF UK, CŠM, 25. 4. 2008, prezentace v elektronické podobě, Moodle CŠM, název souboru: 

TichaUO.doc. 
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Příloha 2 / Dotazník. Učící se organizace - formulář  

(elektronická forma)  

A) Průvodní dopis - forma e-mail 
 
Od: Ján Rybárik <rybarik@ddm-ph2.cz> 
Odesláno: 4. března 2012 12:13 
Komu: 'krajcova@ddmpraha7.cz' 
Předmět: Honza Rybárik- prosba o pomoc :-) 
Důležitost: Vysoká 

Vážená paní Krajčová, 
moc Vás prosím o vyplnění dotazníku (viz odkaz níže). Dotazníky poslouží ke zpracování mé 
závěrečné diplomové práce. Prosím o vyplnění (pokud možno) hned při čtení tohoto mailu – je 
to jednodušší, než se k vyplňování vracet později. Vyplnění nezabere více než 5 minut. 

S pozdravem a přáním hezkého dne  
předem děkuje 
Ján Rybárik 
 
 
 
POSTUP JAK SE DOSTANETE PŘÍMO NA DOTAZNÍK NA WEBU: 

1) kurzor myši umístěte na kterékoliv místo odkazu níže 
2) zmačkněte ctrl (držte) a současně levým tlačítkem myši klikněte na kurzor na odkazu – 

pak již jenom označujte odpovědi dle vašeho názoru 
3) prosím, i když nemusíte, vyplňte, o jaký DDM se jedná (například Ph 7). Pokud vyplníte, 

bude to dobré pouze pro vnitřní potřebu Vašeho DDM. Můžu pro Váš DDM udělat 
vyhodnocení, na jaké oblasti by bylo vhodné se zaměřit dle většinového názoru Vás, 
zaměstnanců. Výsledky uvnitř jednotlivých DDM nebudu nikde publikovat (ani v práci) – 
poslouží pouze pro interní potřebu Vašeho DDM. 
Moc děkuji. 
ODKAZ NA DOTAZNÍK:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHUyRXZFUm05ZUdJa25ZeS1zWGx
xSnc6MQ  

 
Bc. Ján Rybárik  
Dům dětí a mládeže Praha 2, 
Slezská 21/920, 120 00 Praha 2 
tel: 606 371 802, 222 251 572  
www.ddm-ph2.cz, reditel@ddm-ph2.cz 

 
B) Umístění elektronického dotazníku 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHUyRXZFUm05ZUdJa25Ze
S1zWGxxSnc6MQ 
 

C) Sběr elektronických dotazníků 
docs.google.com    
 
 
D) Elektronická podoba dotazníku zobrazovaná na webu 

 DOTAZNÍK 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHUyRXZFUm05ZUdJa25ZeS1zWGxxSnc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHUyRXZFUm05ZUdJa25ZeS1zWGxxSnc6MQ
http://www.ddm-ph2.cz/
mailto:reditel@ddm-ph2.cz
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHUyRXZFUm05ZUdJa25ZeS1zWGxxSnc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHUyRXZFUm05ZUdJa25ZeS1zWGxxSnc6MQ
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Kolegové a kolegyně. Prosím o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož výsledky budou 
sloužit jako podklady pro vypracování mé závěrečné magisterské práce na téma: "Učící se 
organizace v podmínkách pražských domů dětí a mládeže". Děkuji Vám za čas věnovaný vyplnění 
dotazníku.  

Bc. Ján Rybárik - ředitel DDM Praha 2 (tel.: 606 371 802 , e-mail: rybarik@ddm-ph2.cz); 
prosinec 2011 – březen 2012 - výzkum - forma dotazník. 

 
I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 

Název DDM pokud chcete vyplnit:                          
2

 
 

Celkový počet interních zaměstnanců DDM(SVČ): 
17

 
 
V pravidelné činnosti máme ročně účastníků: 

do 600                       600 – 1000                         nad 1000  
 
Moje pracovní pozice je: 

Ředitel/ka                        Zástupce ředitele                 Vedoucí oddělení 

Řadový pedagog             Nepedadog 
 

II. ČÁST - ZÁKLADNÍ POJEM  
Pod pojmem "učící se organizace" si představuji takový DDM (SVČ) kde: 
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 
(můžete vybrat maximálně dvě odpovědi)  

 A 

 B 

 C 

III. ČÁST - PROFIL - DIAGNOSTIKA VAŠEHO DDM (SVČ) 
Prosím, Vaši odpověď označte v odpovídajícím sloupci hodnocení. Hodnotící škála 

znamená, že tvrzení: - ve Vaší organizaci se nevyskytuje (určitě NE) - tvrzení neplatí, - ve Vaší 
organizaci se nevyskytuje (spíše NE) - ? nevím - neumím jednoznačně odpovědět - ve Vaší 
organizaci se vyskytuje (spíše ANO) - vyjadřuje Vaši shodu tvrzení se stavem v organizaci (určitě 
ANO). 

 
Tvrzení 

  
určitě 

NE  
spíše 

NE  
? 

nevím  
 

spíše ANO  
 

určitě ANO  
 

Organizační 
struktura u nás je pružná a 
umožňuje přizpůsobovat se 

vnitřním a vnějším 
podmínkám  

 
     

 

Pro uskutečnění 
některých akcí jsou 

vytvářeny dočasné týmy 
(mimo rámec organizační 

struktury)  

 
     

 

mailto:rybarik@ddm-ph2.cz
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určitě 

NE  
spíše 

NE  
? 

nevím  
 

spíše ANO  
 

určitě ANO  
 

Je podporována 
vzájemná výměna 
zkušeností mezi 

zaměstnanci  

 
     

 

Ve své práci 
využíváme i informace a 

zkušenosti získané z jiných 
DDM (SVČ)  

 
     

 

Všichni 
zaměstnanci mají 

jednoduchý přístup k 
informacím, které potřebují  

 
     

 

Zkoušíme 
nabízet nové služby 
(aktivity) klientům 

 
     

 

Uplatňujeme a 
máme podmínky pro 

týmovou práci  
 

     

 

Výsledky toho, 
co se kdo naučil, si 

vzájemně zaměstnanci 
sdělují  

 
     

 

Pravidelně 
vyhodnocujeme vývojové 

trendy (klienti, vnější a 
vnitřní prostředí, vývoj 

"trhu" …)  

 
     

 

Zaměstnancům 
jsou jasné jejich 

kompetence  
 

     

 

O znalosti a 
dovednosti našich 

zaměstnanců mají zájem i 
jiné organizace  

 
     

 

V naší organizaci 
máme zpracovaný plán 

dalšího vzdělávání  
 

     

 

Máme v 
organizaci zpracované 
zásady (standardy) pro 

práci s informacemi  

 
     

 

V organizaci 
využíváme i moderní 

technologie (dataprojektory, 
multimediální technika)  

 
     

 

Vedení DDM 
(SVČ) vytváří podmínky pro 
dialog a nové nápady i za 

cenu určitého rizika  

 
     

 

Oblasti vedení 
lidí je věnovaná dostatečná 

pozornost  
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určitě 

NE  
spíše 

NE  
? 

nevím  
 

spíše ANO  
 

určitě ANO  
 

Existuje ochota 
porušit staré zvyky v zájmu 

vyzkoušení nových věcí  
 

     

 

Další "učení se“  
je očekáváno a 

podporováno na všech 
úrovních naší organizace  

 
     

 

Zaměstnanci 
jsou pravidelně hodnoceni, 
důraz je kladen i na jejich 

další rozvoj  

 
     

 

Zastaralé 
procedury, postupy, formy 

práce jsou průběžně 
měněny za novější  

 
     

 

U nás lze jiné 
názory, popřípadě 

nesouhlas otevřeně 
sdělovat bez obav z 

represe  

 
     

 

Naše organizace 
má jasně formulované 

poslání  
 

     

 

Vize organizace 
je korigována s 

přihlédnutím ke změnám  
 

     

 

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

zkušeností  

 
     

 

Organizace má 
přehledný a dobrý systém 
odměňování zaměstnanců  

 
     

 

Zaměstnancům 
se udělují i nepeněžní 

odměny  
 

     

 

Pokud jste v posledním tvrzení kladně uvedli, že "zaměstnancům se udělují i nepeněžní odměny", 
prosím uveďte jaké: 

pochvala ....
 

Vaše připomínky a náměty k problematice "učící se organizace: 

...

 

Děkuji za vyplnění dotazníku ☺  
Dotazník upraven a zpracován s využitím:  

Doc. Ing., Iva Tichá Ph.D., Katedra řízení, PEDF ČZU Praha. Seminář: Učící se organizace, PF UK, CŠM, 25. 4. 
2008, prezentace v elektronické podobě, Moodle CŠM, název souboru: TichaUO.doc. 

Odeslat
 

Používá technologii Dokumenty Google 

http://docs.google.com/
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Příloha 3 / Počty respondentů 2009 a 2012 
 

 
 

 
 

 

DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY VÝZKUMU 
2009 
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                                         
Královehradecký 
kraj                                         

Kraj Vysočina                                         

Pardubický kraj                                         

Olomoucký kraj                                         

Zlínský kraj                                          

Jihomoravský kraj                                         
Moravskoslezský 
kraj                                           

 

 
© Ján Rybárik, březen 2009  

                  

 
 
NÁVRATNOST: 

 
26,30%                   
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DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY VÝZKUMU - 
2012 
I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 
V Praze je celkem 15 SVČ (DDM). 

Celkem bylo vyplněno a 
odevzdáno:  

117  dotazníků (zapojilo se celkem 13 DDM) 

DDM                                                
(smyšlené 
číslování) / 

počet 
zaměstnanců 

ODEVZDÁNO DOTAZNÍKŮ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18     

č. 1 / E / 18                                          

č. 2  / E / 23                                          

č. 3 / E / 37                                          

č. 4 / E / 17                                          

č. 5 / E / 13                                          

č. 6 / E / 17                                          

č. 7/ E / 15                                          

č. 8 / P / 16                                          

č. 9 / P / 6                                          

č. 10 / P / 23                                          

č. 11 / P / 23                                          

č. 12 / P / 18                                          

č. 13 / P / 9                                          

č. 14 - nezapojil 
se 

                                         

č. 15 - nezapojil 
se 

                                          

Vysvětlivky:   E = elektronická forma dotazníku  

   P = papírová forma dotazníku  

NÁVRATNOST: 44,80%         
© Bc. Ján Rybárik, 2012  
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Příloha 4 / Dotazník. I. část - údaje o DDM (SVČ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOTAZNÍK – SOUHRN –  
VÝSLEDKY VÝZKUMU 2009 

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 

 

DOTAZNÍK – SOUHRN –  
VÝSLEDKY VÝZKUMU 2012 

I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 

2 / Celkový počet interních  
      zaměstnanců DDM 

Počet 
respondentů 

% počet 
respondentů 

do 5 0 0 

do 10 13 11 

do 20 63 54 

nad 20 41 35 

 

DOTAZNÍK – SOUHRN –  
VÝSLEDKY VÝZKUMU 2009 

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 

DOTAZNÍK – SOUHRN –    
VÝSLEDKY VÝZKUMU 2012 

I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 

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

Počet 
respondentů 

% počet 
respondentů 

a) do 600 0 0 

b) 600–1000 6 5 

c) nad 1000 111 95 
 



 

 78 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Příloha 5 / Dotazník. II. část - základní pojem  

Výzkum rok 2009 

II. ČÁST - ZÁKLADNÍ POJEM   

 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 vzdělávání 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 %   

Výzkum rok 2012 

II. ČÁST - ZÁKLADNÍ POJEM    

 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 34 29,1 %   

b) je podporováno další vzdělávání zaměstnanců, které je 
využíváno pro další rozvoj a naplňování cílů a poslání organizace 88 75,2 % 

  

c) jsou k "učení se" využívány zkušenosti vlastní i cizí, využívají 
se stávající i nové příležitosti naskýtající se organizaci 59 50,4 %   

DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY VÝZKUMU 2009 

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 

e) nepedagog 0 0 

DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY VÝZKUMU 2012 

I. ČÁST - ÚDAJE O DDM (SVČ) 

4 / Pracovní pozice respondentů 
Počet 

respondentů 
% počet 

respondentů 

a) ředitel (ředitelka) 6 5,1 
b) zástupce ředitele 12 10,3 
c) vedoucí oddělení 38 32,5 
d) řadový pedagog 39 33,3 

e) nepedagog 22 18,8 
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Příloha 6 / Výpočet rozptylu, směrodatné odchylky a 

variačního koeficientu  

 

 

Výzkum z roku 2009 

 

V= (4 : 5,6)*100= 71,43 % = variační koeficient  

Variační koeficient vyšší než 50% znamená značnou nesourodost statistického souboru 

- zastoupení jednotlivých krajů v dotazníkovém výzkumu. 

(výpočet podle:  H. Swoboda: Moderní statistika, Praha, Svoboda 1977, str. 51) 

 

 

KRAJ 
skutečně 

odevzdáno 
dotazníků 

porovnání s 
průměrem 

(rozdíl= 
záporné a 

kladné 
odchylky) 

√2
 (druhá 

mocnina) 
(rozptyl)            

X=225,4 / 14 

√ (druhá 

odmocnina) 
= 

směrodatná 
odchylka 

Praha 17 11,4    130,6    

16 4 

Středočeský kraj 10 4,4    19,6    

Plzeňský kraj 0 -5,6    31,0    

Jihočeský kraj 3 -2,6    6,6    

Karlovarský kraj 5 -0,6    0,3    

Ústecký kraj 5 -0,6    0,3    

Liberecký kraj 1 -4,6    20,9    

Královehradecký kraj 6 0,4    0,2    

Kraj Vysočina 3 -2,6    6,6    

Pardubický kraj 4 -1,6    2,5    

Olomoucký kraj 5 -0,6    0,3    

Zlínský kraj  6 0,4    0,2    

Jihomoravský kraj 8 2,4    5,9    

Moravskoslezský kraj 5 -0,6    0,3    

Celkem: 78  225,4      

Průměr: 5,6     
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Výzkum z roku 2012 

 

V= (4,47 : 9,0)*100= 49,67 % = variační koeficient  

Variační koeficient nižší než 50% znamená sourodost statistického souboru - zastoupení 

jednotlivých pražských DDM v dotazníkovém výzkumu. 

(výpočet podle:  H. Swoboda: Moderní statistika, Praha, Svoboda 1977, str. 51) 

 

 

DDM                               
(smyšlené číslování) 

skutečně 
odevzdáno 
dotazníků 

porovnání 
s 

průměrem 
(rozdíl= 

záporné a 
kladné 

odchylky) 

√2
 (druhá 

mocnina) 
(rozptyl)            

X=260,0/13 

√ (druhá 

odmocnina) = 
směrodatná 

odchylka 

č. 1 18 9,0    81,0    

20 4,47    

č. 2 7 -2,0    4,0    

č. 3 11 2,0    4,0    

č. 4 9 0,0    0,0    

č. 5 1 -8,0    64,0    

č. 6 7 -2,0    4,0    

č. 7 3 -6,0    36,0    

č. 8 13 4,0    16,0    

č. 9 6 -3,0    9,0    

č. 10 10 1,0    1,0    

č. 11 10 1,0    1,0    

č. 12 15 6,0    36,0    

č. 13 7 -2,0    4,0    

Celkem: 117  260,0      

Průměr: 9,0     

 



 

  

Příloha 7 / Diagnostika z výzkumu - souhrn 
 

DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY VÝZKUMU 2009 
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III. ČÁST - PROFIL - DIAGNOSTIKA DDM (SVČ) podle hodnocení respondentů 

HODNOCENÍ 

NE 
? NEVÍM 

ANO 

URČITĚ NE SPÍŠE NE SPÍŠE ANO URČITĚ ANO 

1 2 3 4 5 

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 Pružnost 

1                                                                                                     4,0 

2                                                                                               4,1 

Sdílení 
informací 

3                                                                                                     4,2 

4                                                                                            4,0 

5                                                                                                     4,0 

Týmová 
spolupráce 

6                                                                                                     4,4 

7                                                                                                     3,9 

P
R

O
C

E
S

Y
 

Řízení 
znalostí 

8                                                                                           3,8 

9                                                                                                   3,5 

Řízení 
kompetencí 

10                                                                                                     3,8 

11                                                                                                     3,9 

Informační 
technologie 

12                                                                                                     3,7 

13                                                                                              2,9 

14                                                                                              3,7 

K
U

L
T

U
R

A
 

Vedení lidí 
15                                                                                                     4,0 

16                                                                                           3,7 

Podpora  
"učení" 

17                                                                                                     3,8 

18                                                                                                     3,9 

Zpětná 
vazba - 

hodnocení 

19                                                                                                     3,8 

20                                                                                                     3,8 

21                                                                                             4,1 

S
T

IM
U

L
A

C
E

 

Strategie 
22                                                                                                     4,4 

23                                                                                                     4,0 

Osobnostní 
rozvoj 

24                                                                                2,5 

Odměňování 
25                                                                                                     3,5 

26                                                                                                     2,3 



 

  

 
 

DOTAZNÍK - SOUHRN - VÝSLEDKY VÝZKUMU 2012 
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III. ČÁST - PROFIL - DIAGNOSTIKA DDM (SVČ) podle hodnocení respondentů 

HODNOCENÍ 

NE 
? NEVÍM 

ANO 

URČITĚ NE SPÍŠE NE SPÍŠE ANO URČITĚ ANO 

1 2 3 4 5 

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 Pružnost 

1                                                                                                     3,96 

2                                                                                               4,30 

Sdílení 
informací 

3                                                                                                     4,12 

4                                                                                                  3,68 

5                                                                                             4,12 

Týmová 
spolupráce 

6                                                                                                     4,54 

7                                                                                                     4,19 

P
R

O
C

E
S

Y
 

Řízení 
znalostí 

8                                                                                           3,75 

9                                                                                                   3,63 

Řízení 
kompetencí 

10                                                                                                     3,99 

11                                                                                                   3,72 

Informační 
technologie 

12                                                                                            3,99 

13                                                                                                   3,84 

14                                                                                                4,44 

K
U

L
T

U
R

A
 

Vedení lidí 
15                                                                                                     3,97 

16                                                                                                    3,76 

Podpora  
"učení" 

17                                                                                            3,90 

18                                                                                                     4,16 

Zpětná 
vazba - 

hodnocení 

19                                                                                            3,88 

20                                                                                                     4,09 

21                                                                                             3,98 

S
T

IM
U

L
A

C
E

 

Strategie 
22                                                                                                     4,55 

23                                                                                                     4,13 

Osobnostní 
rozvoj 

24                                                                                     3,25 

Odměňování 
25                                                                                                     3,61 

26                                                                                                     2,78 



 

  

 
 
 

Příklad výpočtu průměrné hodnoty odpovědí. 
 

     Otázka č. 1 = [(1x2) + (2x20) + (3x12) + (4x60) + (5x33)] : 117 = 3,957 = 3,96 = průměrná hodnota odpovědi. 
 
 

1 2 3 

Otázka [Organizační struktura u nás je 
pružná a umožňuje přizpůsobovat se 

vnitřním a vnějším podmínkám ] 

Otázka [Pro uskutečnění některých akcí 
jsou vytvářeny dočasné týmy (mimo rámec 

organizační struktury) ] 

Otázka [Je podporována vzájemná 
výměna zkušeností mezi zaměstnanci ] 

NE ? ANO NE ? ANO NE ? ANO 

u
rč

it
ě
  
N

E
 

s
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e
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n
e
v
ím

 

s
p
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s
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íš

e
  
N

E
 

n
e
v
ím

 

s
p
íš

e
 

A
N

O
 

u
rč

it
ě
 

A
N

O
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 10 12 60 33 0 9 6 38 64 0 8 7 65 37 

1,7% 8,5% 10,3% 51,3% 28,2% 0,0% 7,7% 5,1% 32,5% 54,7% 0,0% 6,8% 6,0% 55,6% 31,6% 

2 20 36 240 165 0 18 18 152 320 0 16 21 260 185 

3,96 4,34 4,12 

117         117         117         
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Příloha 8 / Dotazník. III. část - grafické zobrazení odpovědí na otázky č. 1 až 26 
 

TVRZENÍ  

NE   ANO 

 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ 
 - - - ? + ++ 

HODNOCENÍ 

1 2 3 4 5 

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

P
ru

ž
n
o
s
t 

VÝZKUM 2009 3 2 17 29 27  Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 4,0 

1 

Organizační struktura 
u nás je pružná         

a umožňuje 
přizpůsobovat se 
vnitřním a vnějším 

podmínkám 

3,8% 2,6% 21,8% 37,2% 34,6% 

 

VÝZKUM 2012 2 10 12 60 33   Počet respondentů: 117   Průměrné hodnocení: 3,96 

1 

Organizační struktura 
u nás je pružná         

a umožňuje 
přizpůsobovat se 
vnitřním a vnějším 

podmínkám 

1,7% 8,5% 10,3% 51,3% 28,2% 
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TVRZENÍ  

NE   ANO 

 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ 
 - - - ? + ++ 

HODNOCENÍ 

1 2 3 4 5 

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

P
ru

ž
n
o
s
t 

VÝZKUM 2009 2 8 11 19 38  Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 4,1 

2 

Pro uskutečnění 
některých akcí jsou 
vytvářeny dočasné 
týmy (mimo rámec 

organizační 
struktury) 

2,6% 10,3% 14,1% 24,4% 48,7% 

 

VÝZKUM 2012 0 9 6 38 64  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 4,3 

2 

Pro uskutečnění 
některých akcí jsou 
vytvářeny dočasné 
týmy (mimo rámec 

organizační 
struktury) 

0,0% 7,7% 5,1% 32,5% 54,7% 
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TVRZENÍ  

NE   ANO 

 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ 
 - - - ? + ++ 

HODNOCENÍ 

1 2 3 4 5 

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

S
d
íl
e
n
í 

in
fo
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a
c
í 

VÝZKUM 2009 3 3 10 23 39 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 4,2 

3 

Je podporována 
vzájemná výměna 
zkušeností mezi 

zaměstnanci 

3,8% 3,8% 12,8% 29,5% 50,0% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 2 3 4 5

 

VÝZKUM 2012 0 8 7 65 37  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 4,3 

3 

Je podporována 
vzájemná výměna 
zkušeností mezi 

zaměstnanci 

0,0% 6,8% 6,0% 55,6% 31,6% 

  

 
 



 

  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1 2 3 4 5

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1 2 3 4 5

TVRZENÍ  

NE   ANO 

 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ 
 - - - ? + ++ 

HODNOCENÍ 

1 2 3 4 5 

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

S
d
íl
e
n
í 

in
fo

rm
a
c
í 

VÝZKUM 2009 1 3 17 28 29 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 4,0 

4 

Ve své práci 
využíváme i 
informace a 

zkušenosti získané  
z jiných DDM (SVČ) 

1,3% 3,8% 21,8% 35,9% 37,2% 

 

VÝZKUM 2012 5 16 17 53 26  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 3,68 

4 

Ve své práci 
využíváme i 
informace a 

zkušenosti získané  
z jiných DDM (SVČ) 

4,3% 13,7% 14,5% 45,3% 22,2% 
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TVRZENÍ  

NE   ANO 

 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ 
 - - - ? + ++ 

HODNOCENÍ 

1 2 3 4 5 

S
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U
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A
 

S
d
íl
e
n
í 
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c
í 

VÝZKUM 2009 1 8 10 27 32 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 4,0 

5 

Všichni zaměstnanci 
mají jednoduchý 

přístup                                      
k informacím, které 

potřebují 

1,3% 10,3% 12,8% 34,6% 41,0% 

  

VÝZKUM 2012 0 7 9 64 37  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 4,12 

5 

Všichni zaměstnanci 
mají jednoduchý 

přístup                                      
k informacím, které 

potřebují 

0,0% 6,0% 7,7% 54,7% 31,6% 
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TVRZENÍ  
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 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ 
 - - - ? + ++ 

HODNOCENÍ 
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p
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c
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VÝZKUM 2009 0 1 5 30 42 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 4,4 

6 
Zkoušíme nabízet 

nové služby (aktivity) 
klientům  

0,0% 1,3% 6,4% 38,5% 53,8% 

  

VÝZKUM 2012 0 0 1 52 64 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 4,54 

6 
Zkoušíme nabízet 

nové služby (aktivity) 
klientům  

0,0% 0,0% 0,9% 44,4% 54,7% 
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TVRZENÍ  

NE   ANO 

 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ 
 - - - ? + ++ 
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1 2 3 4 5 
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o
v
á
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p
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p
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c
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VÝZKUM 2009 1 7 17 26 27  Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,9 

7 
Uplatňujeme a máme 

podmínky pro 
týmovou práci 

1,3% 9,0% 21,8% 33,3% 34,6% 

  

VÝZKUM 2012 0 6 13 51 47  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 4,19 

7 
Uplatňujeme a máme 

podmínky pro 
týmovou práci 

0,0% 5,1% 11,1% 43,6% 40,2% 
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 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ 
 - - - ? + ++ 

HODNOCENÍ 
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n
í 
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n
a
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s
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VÝZKUM 2009 2 9 14 31 22 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,8 

8 

Výsledky toho, co se 
kdo naučil, si 

vzájemně 
zaměstnanci sdělují  

2,6% 11,5% 17,9% 39,7% 28,2% 

  

VÝZKUM 2012 1 16 16 62 22  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 3,75 

8 

Výsledky toho, co se 
kdo naučil, si 

vzájemně 
zaměstnanci sdělují  

0,0% 6,8% 6,0% 55,6% 31,6% 

  

 
 
 
 



 

  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

1 2 3 4 5

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1 2 3 4 5

TVRZENÍ  
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VÝZKUM 2009 3 13 22 23 17 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,5 

9 

Pravidelně 
vyhodnocujeme 
vývojové trendy 

(klienti,    vnější a 
vnitřní prostředí,           
vývoj "trhu" …) 

3,8% 16,7% 28,2% 29,5% 21,8% 

  

VÝZKUM 2012 0 17 30 49 21  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 3,63 

9 

Pravidelně 
vyhodnocujeme 
vývojové trendy 

(klienti,    vnější a 
vnitřní prostředí,           
vývoj "trhu" …) 

0,0% 14,5% 25,6% 41,9% 17,9% 
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VÝZKUM 2009 2 8 17 25 26 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,8 

10 
Zaměstnancům     

jsou jasné           
jejich kompetence 

2,6% 10,3% 21,8% 32,1% 33,3% 

  

VÝZKUM 2012 0 12 8 66 31 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 3,99 

10 
Zaměstnancům    

jsou jasné           
jejich kompetence 

2,6% 10,3% 21,8% 32,1% 33,3% 
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VÝZKUM 2009 2 5 25 20 26  Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,9 

11 

O znalosti a 
dovednosti našich 
zaměstnanců mají 

zájem i jiné 
organizace 

2,6% 6,4% 32,1% 25,6% 33,3% 

  

VÝZKUM 2012 1 25 43 54 17  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 3,72 

11 

O znalosti a 
dovednosti našich 
zaměstnanců mají 

zájem i jiné 
organizace 

0,9% 1,7% 36,8% 42,6% 14,5% 
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VÝZKUM 2009 7 10 10 25 26  Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,7 

12 

V naší organizaci 
máme zpracovaný 

plán dalšího 
vzdělávání  

9,0% 12,8% 12,8% 32,1% 33,3% 

  

VÝZKUM 2012 3 4 25 44 41  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 3,99 

12 

V naší organizaci 
máme zpracovaný 

plán dalšího 
vzdělávání  

2,6% 3,4% 21,4% 37,6% 35,0% 
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VÝZKUM 2009 15 17 20 15 11 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 2,9 

13 

Máme v organizaci  
zpracované zásady 

(standardy) pro práci               
s informacemi 

19,2% 21,8% 25,6% 19,2% 14,1% 

  

VÝZKUM 2012 1 14 25 40 37  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 3,84 

13 

Máme v organizaci  
zpracované zásady 

(standardy) pro práci               
s informacemi 

0,9% 12,0% 21,4% 34,2% 31,6% 
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VÝZKUM 2009 6 10 15 17 30 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,7 

14 

V organizaci 
využíváme i moderní 

technologie 
(dataprojektory, 
multimediální 

technika) 

7,7% 12,8% 19,2% 21,8% 38,5% 

  

VÝZKUM 2012 0 7 7 31 72  Počet respondentů: 117     Průměrné hodnocení: 4,44 

14 

V organizaci 
využíváme i moderní 

technologie 
(dataprojektory, 
multimediální 

technika) 

0,0% 6,0% 6,0% 26,5% 61,5% 
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VÝZKUM 2009 1 7 11 32 27 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 4,0 

15 

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

určitého rizika 

1,3% 9,0% 14,1% 41,0% 34,6% 

  

VÝZKUM 2012 1 9 15 59 33 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 3,97 

15 

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

určitého rizika 

0,9% 7,7% 12,8% 50,4% 28,2% 
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VÝZKUM 2009 2 8 20 31 17 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,7 

16 

Oblasti vedení lidí   
je věnovaná 
dostatečná 
pozornost 

2,6% 10,3% 25,6% 39,7% 21,8% 

  

VÝZKUM 2012 0 15 26 48 28 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 3,76 

16 

Oblasti vedení lidí   
je věnovaná 
dostatečná 
pozornost 

0,0% 12,8% 22,2% 41,0% 23,9% 
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VÝZKUM 2009 1 8 14 36 19 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,8 

17 

Existuje ochota 
porušit staré zvyky                     
v zájmu vyzkoušení 

nových věcí 

1,3% 10,3% 17,9% 46,2% 24,4% 

  

VÝZKUM 2012 2 10 10 71 24 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 3,9 

17 

Existuje ochota 
porušit staré zvyky                     
v zájmu vyzkoušení 

nových věcí 

1,7% 8,5% 8,5% 60,7% 20,5% 
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VÝZKUM 2009 1 9 12 29 27 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,9 

18 

Další "učení se"  je 
očekáváno a 

podporováno na 
všech úrovních naší 

organizace 

1,3% 11,5% 15,4% 37,2% 34,6% 

  

VÝZKUM 2012 0 8 11 52 46 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 4,16 

18 

Další "učení se"   je 
očekáváno a 

podporováno na 
všech úrovních naší 

organizace 

0,0% 6,8% 9,4% 44,4% 39,3% 
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VÝZKUM 2009 3 7 21 21 26 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,8 

19 

Zaměstnanci jsou 
pravidelně 

hodnoceni, důraz je 
kladen i na jejich 

další rozvoj  

3,8% 9,0% 26,9% 26,9% 33,3% 

  

VÝZKUM 2012 0 10 19 63 25 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 3,88 

19 

Zaměstnanci jsou 
pravidelně 

hodnoceni, důraz je 
kladen i na jejich 

další rozvoj  

0,0% 8,5% 16,2% 53,8% 21,4% 
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VÝZKUM 2009 2 9 13 33 21 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,8 

20 

Zastaralé procedury, 
postupy, formy 

práce jsou průběžně 
měněny za novější 

2,6% 11,5% 16,7% 42,3% 26,9% 

  

VÝZKUM 2012 0 4 9 76 28 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 4,09 

20 

Zastaralé procedury, 
postupy, formy 

práce jsou průběžně 
měněny za novější 

0,0% 3,4% 7,7% 65,0% 23,9% 
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VÝZKUM 2009 1 12 9 15 41 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 4,1 

21 

U nás lze jiné 
názory, popřípadě 

nesouhlas, otevřeně 
sdělovat               

bez obav z represe 

1,3% 15,4% 11,5% 19,2% 52,6% 

  

VÝZKUM 2012 3 10 14 49 41 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 3,98 

21 

U nás lze jiné 
názory, popřípadě 

nesouhlas, otevřeně 
sdělovat               

bez obav z represe 

2,6% 8,5% 12,0% 41,9% 35,0% 
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VÝZKUM 2009 2 2 8 14 52 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 4,4 

22 
Naše organizace má 
jasně formulované 

poslání 

2,6% 2,6% 10,3% 17,9% 66,7% 

  

VÝZKUM 2012 2 4 2 37 74 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 4,55 

22 
Naše organizace má 
jasně formulované 

poslání 
1,7% 3,4% 1,7% 31,6% 63,2% 
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VÝZKUM 2009 3 7 10 25 33 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 4,0 

23 

Vize organizace       
je korigována                     
s přihlédnutím        

ke změnám 

3,8% 9,0% 12,8% 32,1% 42,3% 

  

VÝZKUM 2012 0 7 14 53 43 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 4,13 

23 

Vize organizace       
je korigována                     
s přihlédnutím        

ke změnám 

0,0% 6,0% 12,0% 45,3% 36,8% 
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VÝZKUM 2009 18 21 24 11 4 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 2,5 

24 

Zaměstnanci mají  
zpracovány plány 

osobnostního 
rozvoje a stanoveny 

cíle                            
v oblasti znalostí, 

dovedností a 
zkušeností 

23,1% 26,9% 30,8% 14,1% 5,1% 

  

VÝZKUM 2012 7 26 30 39 15 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 3,25 

24 

Zaměstnanci mají  
zpracovány plány 

osobnostního 
rozvoje a stanoveny 

cíle                           
v oblasti znalostí, 

dovedností a 
zkušeností 

6,0% 22,2% 25,6% 33,3% 12,8% 
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VÝZKUM 2009 5 12 18 26 17 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 3,5 

25 

Organizace má 
přehledný a dobrý 

systém odměňování 
zaměstnanců 

6,4% 15,4% 23,1% 33,3% 21,8% 

  

VÝZKUM 2012 5 13 31 42 26 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 3,61 

25 

Organizace má 
přehledný a dobrý 

systém odměňování 
zaměstnanců 

4,3% 11,1% 26,5% 35,9% 22,2% 
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VÝZKUM 2009 35 13 10 9 11 Počet respondentů: 78     Průměrné hodnocení: 2,3 

26 
Zaměstnancům se 
udělují i nepeněžní 

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

  

VÝZKUM 2012 34 17 29 15 22 Počet respondentů: 117    Průměrné hodnocení: 2,78 

26 
Zaměstnancům se 
udělují i nepeněžní 

odměny 
29,1% 14,5% 24,8% 12,8% 18,8% 

  

 


