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Úvod 

Vzdělávání patří mezi základní zákonné povinnosti pedagogických pracovníků, je ale také 

součástí jejich osobního rozvoje. Důležitost průběžného vzdělávání nejen u pedagogických 

pracovníků je obecně jednou z nejdůležitějších a zároveň často podceňovanou činností, která se 

ve svém důsledku projeví v dlouhodobém horizontu. Určitá investice do vzdělávání je zkrátka 

nutností, jelikož je potřeba přizpůsobit se novým podmínkám a změnám, které přináší požadavky 

prostředí.  

Nejprve je zapotřebí si objasnit, kdo patří do okruhu pedagogických pracovníků zájmového 

vzdělávání. Pedagogickým pracovníkem rozumíme podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů, osobu, která koná přímou pedagogickou činnost, např. pedagog volného času, 

vychovatel apod., který je navíc v pracovně-právním vztahu k právnické osobě vykonávající 

činnost školského zařízení. Samotné předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka 

vymezuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších právních 

předpisů.  

Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti, jak již bylo řečeno, 

povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Podmínky pro 

toto prohlubování kvalifikace stanoví § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Přitom se 

účast na školení, příp. jiných formách přípravy nebo studia za účelem prohloubení kvalifikace, 

považuje za výkon práce s nárokem na plat. Pedagogičtí pracovníci se také mohou účastnit 

dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci. Zákoník práce stanoví, co se zvyšováním 

kvalifikace rozumí - studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího 

stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. Za průběžné vzdělávání je 

považováno studium k prohlubování odborné kvalifikace zaměřené na aktuální teoretické a 

praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. 

Jelikož se jedná o důležitou činnost v rámci výkonu pedagogické činnosti každého 

pedagogického pracovníka, je snahou této práce dozvědět se více o dané problematice.  
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1 Teoretická část 

 

1.1  Legislativní zakotvení pracovní pozice a činnosti pedagogického 

pracovníka realizujícího zájmové vzdělávání   

Zájmové vzdělávání zahrnuje velmi širokou oblast činností v mnoha ohledech. Jedná se ve své 

podstatě o doplněk vzdělávání, které poskytují školy a školská zařízení dle zájmu jednotlivých 

účastníků. Ač je takováto výuka poskytována různou formou a často samotní účastníci ani 

nemusí vnímat, že jde o vzdělávání, musí být realizována v souladu se školským zákonem.  

Obecně shrnuje působnost pedagogických pracovníků zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon je výchozí právní normou pro školy a školská zařízení, kterou ve svém 

základu ještě doplňuje zákon další, a to zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve 

znění pozdějších právních předpisů.1

Zmíněný školský zákon „se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, 

které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a na pedagogické pracovníky                  

v zařízeních sociálních služeb“2 a uvádí, že "vzdělávání ve školách a školských zařízeních 

zajišťují pedagogičtí pracovníci.“3

Samotné vymezení pojmu pedagogický pracovník přináší zákon o pedagogických 

pracovnících. Tento zákon nejenže upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických 

pracovníků, ale upravuje i jejich další vzdělávání a kariérní systém.   

„Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou 

speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na 

vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu 

(dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává 

                                                            
1  Změněný od 1. 9. 2012 zákonem č. 198/2012 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých  zákonů, ve 
 znění pozdějších předpisů 
2  § 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona 
3  § 7 odst. 7) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona 
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činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě 

vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. 

Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost                 

v zařízeních sociálních služeb.“4

Daný zákon přináší rovněž výčet těch, kdo vykonávají přímou pedagogickou činnost.                    

Pro potřeby zájmového vzdělávání lze z tohoto výčtu jmenovat následující pracovní pozice: 

a) vychovatel, 

b) pedagog volného času, 

c) trenér, 

d) vedoucí pedagogický pracovník.5 

Je pochopitelné, že se pedagog při výkonu své práce řídí dalšími platnými právními normami, 

které souvisí s výkonem jeho činnosti. Zároveň je nutné zmínit, že tato část vypovídá o zákonném 

vymezení pedagogických pracovníků. Další části práce budou analyzovat nejen další zákonné 

podmínky, které určují předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, ale i 

vlastnosti, osobní dovednosti a kompetence každého jednotlivce. 

 

1.1.1 Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle zákona               

o pedagogických pracovnících  

Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje následující předpoklady: 

a) je plně způsobilý k právním úkonům, 

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

c) je bezúhonný, 

d) je zdravotně způsobilý a 

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak. 6 

Zejména bezúhonnost je předpoklad, který je často školami zakomponován v kodexu 

                                                            
4  § 2 odst. 1) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších právních předpisů. 
5  § 2 odst. 2) tamtéž. 
6  § 3 tamtéž. 
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zaměstnance, kodexu pedagoga či jiných dokumentech, které mají deklarovat adekvátní 

vystupování pedagogů. Škola většinou požaduje bezúhonnost ve smyslu právním. Bezúhonnost je 

však potřeba chápat v širším slova smyslu. Pedagog je, mimo jiné, i morální autoritou, 

vychovatelem a člověkem, který předává svým svěřencům vzor chování do budoucna. Z tohoto 

důvodu se bezúhonnost chápe často i jako chování, které odpovídá těmto zásadám. Jako příklad 

formulace pojetí bezúhonnosti lze uvést ustanovení Etického kodexu pedagogického pracovníka 

ZŠ Myslibořice. Jeden bod tohoto kodexu pojednává právě o bezúhonnosti:  

„Škola očekává od svých zaměstnanců bezúhonnost. Pedagogický pracovník si je vědom toho, 

že neetické chování je nepřijatelné nejen u něj samého, ale i u jeho kolegů. S pedagogickou prací 

je neslučitelné takové jednání, které je v rozporu s dobrými mravy, a to i mimo pracoviště. 

Pedagogický pracovník je povinen chovat se a jednat tak, aby nepoškozoval dobré jméno 

zaměstnavatele.“7

 

1.1.2 Získání odborné kvalifikace vychovatele a pedagoga volného času podle 

zákona o pedagogických pracovnících 

Tato práce se zaměřuje především na pedagogické pracovníky realizující zájmové vzdělávání. 

V základních školách jsou to vychovatelé školních družin a školních klubů, ve střediscích 

volného času pedagogové volného času. Do této kategorie však patří, jak již bylo uvedeno, i 

vedoucí pedagogičtí pracovníci a trenéři. 

Přijetím zákona č. 198/2012 Sb., který mění s účinností od 1. září 2012 zákon č.563/2004 Sb., 

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

k zásadním změnám, které se týkají způsobu získávání odborné kvalifikace vychovatele                       

a pedagoga volného času. Vychovatel získává odbornou kvalifikaci podle § 16 tohoto zákona 

příslušným vysokoškolským vzděláním a vzděláním vyšším odborným, pokud je zaměřeno na 

vychovatelství, pedagogiku volného času, speciální vychovatelství či sociální pedagogiku. Takto 

definované vzdělání je přípustné, i pokud je získáno v programech celoživotního vzdělávání. 

Výčet možností, jak získat odbornou kvalifikaci, završuje možnost ukončeného středoškolského 

                                                            
7  Etický kodex pedagogického pracovníka ZŠ Myslibořice. ZŠ a MŠ Myslibořice [online]. 2013 [cit. 2013-01-05] 
 Dostupné z: http://zsmysliborice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=60  
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vzdělání s maturitou, a to ve školách, které se zaměřují na výuku vychovatelů, pedagogů volného 

času, učitelů předškolního vzdělávání. Obdobným způsobem získává své vzdělání i pedagog 

volného času ve středisku volného času. Pedagog volného času, který vykonává dílčí přímou 

pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové 

vzdělávání, získává odbornou kvalifikaci případně i středním vzděláním s výučním listem 

získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání. 

 V důsledku této novely zákona o pedagogických pracovnících rozeznává ustanovení § 17 dvě 

kategorie pedagogů volného času: 

a) pedagogové vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, 

b) pedagogové vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. 

Tady je třeba definovat, co je dílčí a co komplexní pedagogická činnost. Můžeme tedy jen 

odhadovat, že se jedná v prvním případě o pedagogy volného času, kteří vykonávají svou činnost 

v plném nebo převažujícím pracovním úvazku v rámci školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání. V bodě b) jsou to tzv. externisté, tj. vedoucí jednotlivých zájmových útvarů, kteří 

vykonávají svoji činnost ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání zpravidla jen v rozsahu 

několika hodin týdně vedle svého hlavního zaměstnání. 

Vymezení nutné kvalifikace pro výkon povolání je velmi důležité. Nicméně kvalifikace 

samotná není jediným způsobem, kterým pracovník získává své pracovní schopnosti.  

„Formování pracovních schopností člověka je proces, který Koubek (1998) strukturuje do tří 

oblastí: první označuje jako oblast vzdělání, která je jakousi společnou vzdělanostní základnou 

pro přípravu na všechny profese, na ni navazuje druhá oblast kvalifikace – odborné (profesní) 

přípravy, v rámci níž se uskutečňuje příprava pracovníka na povolání, třetí je oblast rozvoje, 

která přesahuje nároky konkrétního pracovního místa.“8

 

 

                                                            
8 PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. 1. vyd. Olomouc: 
 Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 111. 
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Ředitelé škol mají z těchto důvodů výslovně nařízeno vytvářet podmínky pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků.9

„Pedagogický pracovník nemůže v praxi vystačit s tím, co se naučil v rámci základní přípravy 

(mění se společnost, technika i technologie, požadavky pracovního trhu, způsoby řízení), a svou 

kvalifikaci musí neustále prohlubovat (permanentní vzdělávání).“10

Zákon č. 422/2009 Sb., který mění zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících,                 

v § 32 b) prodlužuje pedagogickým pracovníkům lhůtu pro zahájení studia k získání předpokladu 

odborné kvalifikace o dalších pět let, tj. do konce roku 2014. Do konce r. 2014 trvá rovněž 

výjimečné zařazení do platové třídy na dobu určitou pedagogickým pracovníkům, kteří nesplňují 

odbornou kvalifikaci a nezahájili studium k získání potřebné kvalifikace. V těchto případech 

přestává platit výjimečné zařazení nejdéle na dobu čtyř let podle § 3 odst. 4 NV č. 564/2006 Sb. a 

výjimečné zařazení se v souladu se zákonem prodlužuje do konce r. 2014, protože zákon                   

č. 563/2004 Sb. má přednost před nařízením vlády (NV). 

 

1.1.3 Charakteristika pracovní pozice pedagoga volného času a vychovatele  

,,Pedagogika volného času je vědní pedagogickou disciplínou, která se zabývá činností člověka 

v jeho volném čase jako specifické součásti života a informálním a neformálním působením. Věnuje 

se rozborům a řešením základních otázek s cílem pozitivně utvářet osobnost člověka.“11

Pojmosloví volného času a pojetí vzdělávání se neustále vyvíjí. V současné době je vzdělávání 

děleno na vzdělávání formální (činnosti uskutečňované ve školách či vzdělávacích institucích), 

neformální (zájmové kroužky a jiné) a informální učení (samovolné získávání nových poznatků).12  

 

                                                            
9  § 164 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona 
10 PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. 1. vyd.Olomouc: 
 Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 112. 
11  HOFBAUER, B. Kapitoly z pedagogiky volného času: soubor pojednání o volném čase a jeho výchovném 
 zhodnocování. Vyd. 1.  České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých  Budějovicích, Teologická  fakulta, 
 2010. s. 46. 
12 HOFBAUER, B.; PÁVKOVÁ, J. Děti, mládež a volný čas: současné trendy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 18 – 19. 
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Dále budou charakterizovány pracovní pozice pedagogických pracovníků zájmového 

vzdělávání dle katalogu prací:13

Pedagog volného času je kvalifikovaný pracovník provádějící výchovně vzdělávací, 

organizační a konzultační činnost v oblasti využití času dětí a mládeže, popř. dospělých, ve 

výchovných zařízeních různého typu. Mezi činnosti, které vykonává, patří výchovná a vzdělávací 

činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo 

pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců se všeobecným zaměřením na rozvoj 

jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností probíhající podle rámcového plánu činnosti 

školského zařízení s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj. Dále pak 

provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti zájmového vzdělávání 

pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. Dále organizace soutěží, 

přehlídek, soustředění, pobytů a táborové činnosti pro děti, žáky, studenty, mládež nebo 

pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce. 

Vychovatel je pedagogický pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí výchovně vzdělávací 

činnost zaměřenou na celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů a na jejich 

zájmové vzdělávání podle výchovně vzdělávacích programů činnosti ve školní družině, v 

domově mládeže, v internátu, popřípadě v jiných zařízeních. Mezi činnosti, které vykonává, patří 

komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející 

zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost 

dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod, a hodnocení jejich 

účinnosti, odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné 

práce, např. při výchově dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále pak provádění 

vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhy výchovných a vzdělávacích opatření a 

zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků, studentů nebo 

klientů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 

                                                            
13 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 
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1.2 Legislativní zakotvení zájmového vzdělávání 

Zájmové vzdělávání je součástí neformálního vzdělávání, které nevede k získání stupně 

vzdělání. Činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní 

kluby a školní družiny) je upravena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Tato zařízení jsou však poskytovanými službami také blízká principům neformálního vzdělávání. 

Zájmové vzdělávání je tedy současně řazeno do formálního školského systému a zároveň svými 

metodami poskytuje i neformální vzdělávání.  

Zájmové vzdělávání lze vymezit podle různých kritérií, například: 

• dle úrovně činnosti (aktivní, receptivní). Tyto dvě činnosti mohou probíhat i v různém 

stupni doplňování se či prolínání. Zatímco aktivní činnost vyžaduje aktivní účast daného 

účastníka (například kreslí, sportuje), receptivní činnost vyžaduje pasivní přístup 

účastníka (sleduje film, poslouchá nějaký výklad) 

• dle délky trvání – zde je možné aktivity rozdělit podle délky trvání na zájmy trvalé, 

krátkodobé, přechodné 

• dle společenských hodnot – zájmovou činnost lze vymezit jako činnost, která je přijatelná 

z hlediska společnosti a společenských norem a zájmovou činnost, která je s těmito 

formami neslučitelná. Je pochopitelné, že zájmové vzdělávání cílí na část společensky 

přínosnou či přijatelnou a naopak aktivním působením se snaží zamezit činnosti 

společensky nepřijatelné 

• dle obsahu – zájmová činnost může být zaměřena na rukodělné činnosti, činnosti 

technické, přírodovědné, esteticko-výchovné, sportovní atd. 

 

 

1.2.1 Zájmové vzdělávání podle školského zákona 

Zájmové vzdělávání poskytuje podle § 111 zákona 561/2004 Sb. účastníkům naplnění volného 

času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve 

školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních 

družinách a školních klubech.  
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Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve 

spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků.  

Podle § 118 školského zákona zajišťují školská zařízení pro zájmové vzdělávání podle účelu, 

k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, 

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

osoby.  

 

1.2.2 Zájmové vzdělávání podle vyhlášky o zájmovém vzdělávání  

Účastníky zájmového vzdělávání dle vyhlášky č. 279/2012 Sb., o zájmovém vzdělávání, jsou 

děti, žáci a studenti. Účastníky mohou být však také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci 

nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.  

Organizace zájmového vzdělávání se vztahuje k již popsanému rozdělení podle různých 

kritérií. Jedno z těchto kritérií je časové. Zájmové vzdělávání může být pravidelné a dlouhodobé 

(zájmové kroužky) nebo naopak krátkodobé (exkurze, besedy). Tuto rozmanitost možných forem 

zájmového vzdělávání odráží i zmíněná vyhláška č. 279/2012 Sb., která uvádí, že zájmové 

vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami: 

a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností 

nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání, 

b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, 

c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická 

osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, 

d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky 

a studenty, popřípadě i další osoby, činností vedoucí k prevenci rizikového 

chování a výchovou k dobrovolnictví,       

e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a 

studentů, nebo 

f) vytvářením otevřené nabídky spontánních činností. 
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Zařízení, ve kterých probíhá zájmové vzdělávání, jsou pak nejčastěji školní družiny (dále jen 

ŠD), školní kluby (dále jen ŠK) či střediska volného času (dále jen SVČ).14 Je nutné si uvědomit, 

že trávení volného času obecně, tedy i zájmové aktivity, jsou oblastí, kterou se v dnešní době 

zabývají nejen školská zařízení, ale i zařízení ryze komerční. Zde uváděná vyhláška tedy 

specifikuje školská zařízení pro zájmové vzdělávání, ale toto zájmové vzdělávání může být 

poskytováno i jiným subjektem v jiném zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14  § 3, druhá část vyhlášky č. 279/2012 Sb. 
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1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Nutnost dalšího vzdělávání byla v této práci již zmíněna. Práva a povinnosti pedagogických 

pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání určuje především zákon č. 563/2004 Sb.,                       

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

a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 

ve znění pozdějších předpisů, pak upravuje jednotlivé druhy dalšího vzdělávání. 

„Jen soustavně a systematicky vzdělávaný učitel, resp. učitel, který bude mít podmínky pro 

svůj stálý rozvoj, může podle expertních materiálů zvládat přizpůsobování své vzdělávací                       

a výchovné činnosti měnícímu se prostředí a připravovat své žáky na takto změněné a měnící se 

životní a pracovní podmínky, nejen na technologický a vědecký rozvoj, ale také na proměněné 

sociální, kulturní a politické skutečnosti. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je z tohoto 

pohledu chápáno jako hlavní nástroj rozvoje a případné transformace školství. Proto je mu ze 

strany státu věnována pozornost.“ 15

 

1.3.1 Další vzdělávání podle zákona o pedagogických pracovnících  

Vzhledem k naznačenému významu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je tomuto 

vzdělávání věnováno relativně hodně prostoru. V první řadě se na toto další vzdělávání zaměřuje 

zákon o pedagogických pracovnících. Tento zákon přináší povinnost dalšího vzdělávání. 

Organizace tohoto vzdělávání by měla být ovšem systematická. „Při tvorbě plánu dalšího 

vzdělávání se lze inspirovat zkušenostmi z firemní praxe. Poněvadž zabezpečení vzdělání vždy 

předpokládá jisté náklady (finance, čas, energii vzdělávaných), měla by jeho realizace 

v konečném důsledku přinést „zisk“ v podobě zvýšené kvality či efektivity práce školy.“16

Obvykle je školou/školským zařízením připravován plán vzdělávání podle jejích potřeb, a to 

tak, že po identifikaci potřeb jsou do systému úvah započteny i další aspekty, jako další priority 

                                                            
15  PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. 1. vyd.  Olomouc: 
 Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 115. 
16  Tamtéž. s. 116. 
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zařízení, legislativní možnosti, ale také možnosti finanční. „Při tvorbě školního plánu dalšího 

vzdělávání ale lze počítat i s bezplatným vzděláváním přímo na pracovišti. Buď s využitím 

interních vzdělavatelů, nebo s využitím postupů převzatých z firemní praxe, kdy se pracovníci 

vzdělávají při plnění pracovních úkolů („on the job“)…“17  

K dalšímu vzdělávání přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů 

ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Dobu čerpání volna určuje ředitel 

školy. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Trvá-

li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna 

dvanáctina volna podle věty první. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se 

úměrně tomu sníží rozsah volna. Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez dalších nároků 

zaniká. Volno se pro pracovněprávní účely považuje za překážku v práci na straně zaměstnance. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se nepovažuje za rekvalifikaci.18

 

1.3.2 Odborný rozvoj zaměstnanců podle zákoníku práce 

Péče o odborný rozvoj zkoumané cílové skupiny se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce. V desáté části zákoníku práce, která pojednává o péči o zaměstnance, se v hlavě II v § 227 

uvádí, že: „Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména:    

a) zaškolení a zaučení, 

b) odbornou praxi absolventů škol, 

c) prohlubování kvalifikace, 

d) zvyšování kvalifikace.“ 

Z hlediska zaměření práce na „Vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků zájmového 

vzdělávání“ se bude práce nejvíce opírat o písmeno c) a d), která pojednávají o povinnosti 

pedagogických pracovníků si po dobu své pedagogické činnosti obnovovat, upevňovat                       

a doplňovat svou kvalifikaci. 

Podmínky prohlubování kvalifikace stanoví § 230 tohoto zákona, kde se uvádí: 

                                                            
17  Tamtéž. s. 119. 
18  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 
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Odst. 1: „Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění 

její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se 

považuje též její udržování a obnovování.“ 

Odst. 2: „Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. 

Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách 

přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování 

kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.“ 

Odst. 3: „Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení 

kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.“ 

Odst. 4: „Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. 

Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější 

formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet." 
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1.4   Zájmové vzdělávání 

1.4.1 Volný čas, vrstevnická skupina 

Jak již bylo uvedeno, zájmové vzdělávání je poskytováno nad rámec běžné výuky. 

Z ekonomického hlediska se „cena věci rovná tomu, čeho jste ochotni se vzdát pro její 

získání.“19 Ač by se mohlo zdát, že toto tvrzení s probíraným tématem nesouvisí, není to pravda. 

Zmíněná citace se váže nejen k běžnému vztahu prodávající - nakupující, ale stejným způsobem 

můžeme ocenit i hodnotu volného času. U dospělých je tato hodnota ocenitelná finančně. Tím, že 

dospělý nevěnuje hodinu svého času práci, ale odpočinku, dává najevo, že hodina volného času je 

pro něj cennější, než hodinová mzda, kterou by mohl získat. Obdobné je to i u školou povinné 

mládeže. Hodina strávená v některém zařízení zájmového vzdělávání pro dané děti musí být 

natolik zajímavá, aby pro ně byla cennější, než hodina strávená například venku s kamarády nebo 

doma u počítačové hry.  

Poskytování zájmového vzdělávání musí být natolik zajímavé a poutavé, aby ho žáci                        

a studenti vyhledávali rádi a dobrovolně. 

„Osobnost člověka, jeho individualita se utváří v průběhu ontogenetického vývoje působením 

různých činitelů. Určité předpoklady si dítě přináší na svět už při svém narození. Jedná se                      

o vrozené předpoklady, vlohy, které mohou být zděděné po předcích, nebo dispozice získané 

v průběhu prenatálního vývoje. Již v okamžiku početí začínají na dítě působit vlivy prostředí, 

které je formují. Zvlášť velký vliv na vývoj jedince má sociální prostředí. Záměrné a cílevědomé 

působení na člověka, nejčastěji na dítě, nazýváme výchovou. Předpokládá se formování takových 

rysů osobnosti, které jsou z hlediska potřeb společnosti chápány jako kladné a žádoucí.“20

Samozřejmě, že z výchovného hlediska na osobnost působí celé její okolí. Tedy její rodina, 

prostředí, v kterém se pohybuje, ale také předškolní zařízení a později škola jako velmi významný 

činitel. Zájmové vzdělávání toto působení doplňuje a pomáhá zapojeným jedincům nejen rozvíjet 

jejich zájmy, ale začleňovat je i do konkrétních vrstevnických skupin. Vrstevnická skupina je často 

uváděna jako nezastupitelný výchovný činitel, a to zejména u adolescentní mládeže. 
                                                            
19  MANKIW, N. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. s. 33. 
20  PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času: [teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení 
 volného času]. Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. s. 33. 
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„Tyto skupiny, ať již existují uvnitř nějaké instituce, nebo vznikají zcela spontánně, jsou často 

nositeli určité zvláštní subkultury, nebo dokonce kontrakultury. Kovařík a Kukla (1998) uvádějí 

např. sportovní fanoušky, počítačové fanoušky, fanoušky hudebních skupin a stylů (techno, metal, 

punk aj.), ekology, tzv. prkýnkáře (skejťáky), sprejery, náboženské skupiny. Příslušnost k takovéto 

skupině může rozhodujícím způsobem určovat náplň volného času jedince. Některé skupiny 

představují rizikové prostředí spojené s řadou jevů sociální patologie (extremistické skupiny, 

delikventní a drogová subkultura, některé sekty apod.), ale obecně je členství ve vrstevnické 

skupině důležitým faktorem zdravého vývoje jedince.“21

Z uvedených důvodů je tedy zřejmé, že kvalitní výchova pomocí zájmové činnosti má velký 

vliv na formování osobnosti, ale také na pozdější životní uplatnění a možnosti dalšího osobního 

rozvoje včetně zakotvení takových návyků, které jsou přínosné pro celý další život, jako je 

například odpovědnost, spolehlivost a podobně. 

 

1.4.2 Portfolio institucí zájmového vzdělávání 

Zájmové vzdělávání probíhá nejčastěji v nějaké instituci, do které děti a mládež za účelem 

trávení svého volného času docházejí. Jaké zařízení bude vybráno, závisí na několika faktorech, 

přičemž osobní zájem a vyhranění tohoto zájmu je jen jedním z vlivů. K dalším patří dostupnost 

zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání, a popřípadě i finanční možnosti účastníka 

zájmového vzdělávání. Vybavenost regionu zařízeními zájmového vzdělávání je také důležitou 

podmínkou rozvoje. Je podstatné, aby zařízení zájmového vzdělávání byla dostupná tak, aby 

vzdálenost, kterou musí dotyčný urazit do zařízení z místa svého bydliště, nepřevážila výhody, 

které účastí na zájmovém vzdělávání získá.  

 

Školní družiny, kluby a kroužky 

První z možností, jak se zapojit do zájmového vzdělávání, je využít přímo nabídky školy, 

kterou žák navštěvuje. Výhodou těchto zařízení je dostupnost a nízké finanční náklady. 

                                                            
21  Tamtéž. s. 34. 
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Přesto, že školní družiny a školní kluby jsou organickou součástí školy a plní stejné funkce, 

jsou v jejich zaměření specifické rozdíly, které vyplývají z věkových odlišností žáků 1. a 2. stupně 

základní školy. Sociální funkce školních klubů v porovnání se školními družinami ustupuje 

poněkud do pozadí.“22

Školní družiny v určitém smyslu navazují na školy mateřské. Navštěvují je děti prvního stupně 

základní školy, často ještě ne zcela samostatné. Jde o to, aby jim byla zajištěna péče v době, kdy 

mají volný čas, ale rodiče jsou v zaměstnání. Ve školních družinách je vzdělávání koncipováno 

tedy obdobně jako v mateřských školách. Není jednoznačně vyhraněno a činnosti jsou 

přizpůsobeny věku, ale také rozmanitosti účastníků. 

Školní kluby a kroužky naopak umožňují specializaci podle zájmu jejich účastníků. Mohou 

být zaměřeny na sport (házená, fotbal, mažoretky atd.), na hudební projev (kroužky zpěvu či hry 

na zobcovou flétnu atd.), rukodělně (keramický), jazykově (angličtina, ruština…) atd. 

„Charakter práce vychovatele školní družiny a školního klubu vyžaduje zejména široké 

všeobecné vzdělání a orientaci v oblastech, které děti zajímají. Měl by být specialistou v jedné 

zájmové oblasti s takovými vědomostmi a dovednostmi, aby dokázal vést v této oblasti i zájmový 

útvar pro děti s vyhraněným (hlubším) zájmem. Jako každý pedagogický pracovník by měl být 

vyrovnanou osobností, empatickou, komunikativní a odolnou vůči zátěžovým situacím. Dobrý 

vychovatel si umí hrát a činnost s dětmi ho těší, proto dokáže děti motivovat, má přiměřené 

organizační a manažerské schopnosti.“23

 

Střediska pro volný čas dětí a mládeže 

Zařízení školních družin a školních klubů lze nalézt u každé školy a jsou tedy výborně 

dostupné pro zájemce o tuto nabídku. V případě středisek pro volný čas dětí a mládeže to již 

platit nemusí, a v některých místech nemusí být pro zájemce dostupné vůbec. 

                                                            
22  PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času: [teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení 
 volného času]. Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. s. 114. 
23  PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času: [teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení 
 volného času]. Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. s. 121. 
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Středisko volného času dětí a mládeže vytváří podmínky pro aktivní trávení volného času, pro 

realizaci dětí a mládeže v oblasti jiných zájmů, relaxaci i rekreaci.“24

SVČ nabízejí činnosti v různých formách zájmového vzdělávání, a to jak dlouhodobé, tak 

krátkodobé. Pořádají zájmové kroužky, ale také kurzy, výlety, semináře, besedy a jiné. 

Svoji činnost neprovozují SVČ pouze ve všední dny. Zařízení je možné navštívit i během 

víkendů a také během prázdnin, kdy pořádají často letní pobytové tábory pro děti. Tyto tábory 

mohou být buď vyhraněné s nějakým konkrétním zaměřením, anebo univerzální pro naplnění 

zájmů široké veřejnosti z řad dětí a mládeže. V poslední době pořádají SVČ ve větších městech i 

tábory příměstské, kdy je zajištěn program během pracovních dnů v průběhu prázdnin. Po 

skončení programu děti odcházejí domů, kde tráví večer a noc se svojí rodinou. 

 

„Ke specifickým pedagogickým dovednostem požadovaným u pracovníků středisek volného 

času patří zejména schopnost připravit a zorganizovat nabídku aktivit pro volný čas, znalost 

pedagogických zásad a metodiky vedení zájmových činností a schopnost jejich tvořivé aplikace, 

komunikativnost umožňující získat široký okruh spolupracovníků. Jejich práce rovněž vyžaduje 

určité ekonomické znalosti a dovednost připravit ekonomickou rozvahu pedagogických záměrů              

a provedené akce ekonomicky vyhodnotit. S tím souvisí schopnost provádět práci s veřejností 

(public relations).“25

 

 

 

 

 

 
                                                            
24  O nás. Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň [online]. 2013 [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: 
 http://www.svcpl.cz  
25  PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času: [teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení 
 volného času]. Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. s. 126. 
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1.4.3 Výchova mimo vyučování 

Pedagogická činnost je obvykle kombinací působení osoby učitele na studenta, ale také 

působení prostředí, kde se výuka uskutečňuje, a působení způsobu, jak se výuka provádí. Každý 

z těchto faktorů je důležitý a má svůj nezanedbatelný vliv na celý proces. 

Podle Ianniho (1992) mají mít tyto tři klíčové faktory při výchově ve volném čase a mimo 

vyučování následující strukturu: 

• „vychovatelé, kteří mají o děti a mladé lidi zájem, pečují o ně, jednají s nimi konzistentně 

(srozumitelně a předvídatelně), děti vědí, že od nich mohou očekávat pomoc, 

• příležitost k smysluplné činnosti, 

• vytvoření bezpečného prostředí, kde se nikdo necítí ohrožen a každý je přijímán.“26 

Kvalitní pedagogické působení by mělo splňovat obecné pedagogické zásady i v případě 

zájmového vzdělávání. Toto působení by mělo být pokud možno soustavné, mít pravidelný 

rytmus a cílevědomě směřovat k danému cíli. Příprava pedagoga na zájmové vzdělávání by měla 

být soustavná, měla by respektovat stupeň vzdělání účastníků, kteří danou aktivitu navštěvují, a 

využívat znalostí, které zde děti a studenti již získali. Postup výuky je stejný jako při školní 

výuce. Tedy postup od jednouchých věcí ke složitějším v logické návaznosti. Pedagog se musí 

snažit zapojit všechny členy skupiny, udělat pro ně výuku zajímavější – může je zapojovat podle 

jejich osobních schopností a dovedností různým způsobem, ale vždy by měli být zapojeni všichni 

tak, aby se někdo necítil vyloučený z kolektivu a neměl pocit vyřazení z prováděné aktivity. 

Samozřejmé by mělo být působení na žáka pomocí pochvaly a uznání.  

„Požadavek dobrovolnosti je pro práci s dětmi ve volném čase podstatný. Znamená 

dobrovolnou účast dětí na činnostech. Má však určitá omezení, mnohdy se jedná o relativní 

dobrovolnost. Pedagog vytváří podmínky a navozuje situaci tak, aby děti nabízený program 

přijímaly dobrovolně. To předpokládá zralost a respektování potřeb a přání dětí a schopnost 

účinné motivace.“27

 

                                                            
26  Tamtéž. s. 50. 
27  PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času: [teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a volného času]. 
 Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. s. 47,48. 
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1.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

1.5.1 Pojetí vzdělávání z hlediska personálních činností 

Vzdělávání a s tím související rozvoj pracovníků je nedílnou součástí každé organizace, 

školská zařízení nevyjímaje. Investice do vzdělávání pracovníků patří k investicím                       

s dlouhodobou návratností. Na jejich realizaci se podílejí personální odborníci, specialisté na 

další vzdělávání a vedoucí pracovníci. Vzdělávání obecně zahrnuje odborné vzdělávání a rozvoj 

znalostí, dovedností a schopností. Každá organizace a zařízení mají svoji vlastní podobu 

vzdělávání a rozvoje. Ta vychází z konkrétních potřeb a specifických podmínek konkrétní 

organizace. 28

Harrisonová (2005) rozlišuje obecně 4 typy vzdělávání: 

1. instrumentální vzdělávání - vzdělávání při výkonu práce, vede k lepšímu výkonu 

2. kognitivní vzdělávání - zlepšení znalostí a pochopení věcí 

3. emoční vzdělávání - formování pocitů a postojů 

4. sebereflexe - nové vzorce chování a myšlení, tvorba nových znalostí 29 

Ani při vzdělávání pedagogických pracovníků nelze však zapomínat na efektivitu a vhodnou 

motivaci, která je zásadním předpokladem k jejich aktivitě. Proto by nadřízení měli vytvářet 

svým podřízeným dostatečné podmínky pro vzdělávání. Měli by umožňovat účast nejen na 

povinných vzdělávacích aktivitách, ale i na dalších plánovaných vzdělávacích akcích. Zároveň by 

zúčastněným pracovníkům měla být poskytnuta pozitivní zpětná vazba. Mezi nejefektivnější 

způsoby vzdělávání v obecném pojetí patří tzv. systematické vzdělávání pracovníků. Jedná se o 

plánované, zacílené a organizované vzdělávání. Významnou stránku tvoří jeho promyšlenost a 

logická návaznost. 30

Vzdělávání jakožto proces celoživotního vzdělávání je nedílnou součástí dalšího vzdělávání. 

Je úzce spojeno s rozvojem pracovníků, a to na úrovni profesního i osobního růstu. Z hlediska 

kariérního rozvoje je potřeba se neustále zdokonalovat. Proto je důležitá tvorba individuálního 

plánu rozvoje pro obnovu, udržení a doplnění kvalifikace. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
                                                            
28  KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. s. 169. 
29  Tamtéž s. 169. 
30  KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. s. 171. 
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vychází z tzv. vzdělávacího plánu a je dáno zákonem. Je tedy povinnou součástí každé 

pedagogické praxe. Nelze však zapomínat ani na průběžné vzdělávání. Plánování osobního 

rozvoje patří rozhodujícím způsobem do procesu řízení pracovního výkonu a tvoří nedílnou 

součást kariérního růstu. Toto by nemělo být opomíjeno z hlediska vhodné motivace 

pedagogických pracovníků. 

 

1.5.2 Národní institut dětí a mládeže  

Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM) je účelovým odborným 

zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti státní podpory a ochrany 

mládeže. Zajišťuje metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží. Dále umožňuje 

další vzdělávání pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání. Svoje služby nabízí zejména 

pracovníkům středisek volného času, školním klubům a družinám, nestátním neziskovým 

organizacím, krajským úřadům, MŠMT a zahraničním partnerům.31

V NIDM realizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků Oddělení neformálního 

vzdělávání a od roku 2009 je realizováno také v rámci národního projektu individuálního Klíče 

pro život – Rozvoj klíčových aktivit v zájmovém a neformálním vzdělávání32 (dále KPŽ). 

Pracovníci realizující zájmové, ale i neformální vzdělávání, ve spolupráci s týmem krajských 

koordinátorů se snaží reagovat na aktuální potřeby pedagogických pracovníků zájmového 

vzdělávání, ale i pracovníků nestátních neziskových organizací, kteří pracují s dětmi a mládeží. 

Tým krajských koordinátorů je složen z 12 pedagogů volného času (většinou ředitelů SVČ)              

a dvou vychovatelek ŠD. Ti ve svých krajích zjišťují vzdělávací potřeby dané cílové skupiny, 

navrhují pro ni vzdělávací programy a, ve spolupráci s oddělením neformálního vzdělávání 

NIDM, je ve svém kraji také realizují. 

                                                            
31  O NIDM. Národní institut dětí a mládeže [online]. 2013 [cit. 2013-03-17]. Dostupné                             
 z:  http://www.nidm.cz/o-nidm  
32  Klíče pro život. Národní institut dětí a mládeže [online]. 2013 [cit. 2013-03-17]. Dostupné                            
 z:  www.kliceprozivot.cz  
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V letech 2010 – 2012 byla většina vzdělávacích programů realizována právě v rámci projektu 

KPŽ.  

Nabídka vzdělávacích programů je uvedena na vzdělávacím modulu (VM) vm.nidm.cz,33 kde 

se po zaregistrování mohou zájemci přihlásit na vybraný vzdělávací program. Vzdělávací modul 

vznikl v rámci projektu Klíče pro život v klíčové aktivitě Průběžné vzdělávání. Je specifický tím, 

že si zájemci o vzdělávací program při přihlášení nejprve vyplní vstupní evaluační dotazník, kde 

zjistí své vstupní znalosti a dovednosti v daném tématu. Po skončení vzdělávacího programu 

vyplní tentýž evaluační dotazník, jehož cílem je individuální změření získaných klíčových 

kompetencí frekventantů. 

Celý vzdělávací modul zájmového a neformálního vzdělávání je elektronický systém určený 

pro organizaci a realizaci vzdělávacích akcí zájmového a neformálního vzdělávání. Využívají ho 

v první řadě frekventanti vzdělávacích akcí, a to k získávání informací o jednotlivých akcích,  

přihlašování, sebeevaluaci a hodnocení vzdělávacích akcí. Dále pak lektoři vzdělávacích aktivit 

ke zjišťování vstupních znalostí a dovedností frekventantů, resp. k jejich posunu během 

vzdělávání, a pochopitelně organizátoři k zajištění organizace vzdělávacích akcí včetně jejich 

evaluace. Obsahuje také přehled akreditovaných vzdělávacích akcí. Každému absolventovi 

vzdělávací akce systém vygeneruje jeho osobní portfolio. 

NIDM je příspěvkovou organizací přímo řízenou ministerstvem školství, mládeže                       

a tělovýchovy. Jelikož její činnost je věnována základním potřebám škol, školských zařízení, 

veřejné správy a nestátních neziskových organizací, je nedílnou součástí politiky vzdělávání. 

Mezi hlavní činnosti patří, mimo jiného, vzdělávání pedagogických pracovníků školských 

zařízení pro zájmové vzdělávání a odborná příprava pracovníků s dětmi a mládeží. Jedná se tedy 

o odborné pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast výchovy                       

a vzdělávání (neformální vzdělávání), kdy stát jeho prostřednictvím nabízí své služby české 

společnosti. NIDM také administruje projekty, které předkládají neziskové organizace jako 

součást státní dotační politiky. Zároveň jim poskytuje soustavnou metodickou podporu. Proto byl 

NIDM vybrán pro tuto práci jako hlavní příklad instituce zprostředkovávající vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 
                                                            
33  Vzdělávací modul zájmového a neformálního vzdělávání. Klíče pro život [online]. 2013 [cit. 2013- 03-17]. 
 Dostupné z: www.vm.nidm.cz  
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2 Výzkumná část 

2.1 Cíl a výzkumné otázky 

Cílem práce je analýza vzdělávacích potřeb pedagogů volného času a vychovatelů školních 

družin a školních klubů v oblasti dalšího vzdělávání (specifika vzdělávání a tematické zaměření 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků realizujících zájmové vzdělávání).  

Současně jsou stanoveny výzkumné otázky: 

1. V jaké vzdělávací oblasti upřednostňují respondenti plánování vzdělávacích programů          

  k prohlubování odborné kvalifikace (pedagogika, management, odborná oblast)? 

2. Jakou formu vzdělávání pedagogové zájmového vzdělávání upřednostňují?  

3. O jaký typ studia je u pedagogů zájmového vzdělávání největší zájem? 

4. Je současná nabídka pro pedagogy zájmového vzdělávání dostačující?         

       

2.2 Výběr organizací a metodologie výzkumu 

S výzkumnou činností v rámci závěrečné práce bylo započato v listopadu 2012, kdy byl na 

dvoudenním setkání osloven realizační tým krajských koordinátorů s žádostí o strukturovaný 

rozhovor. Ten byl postaven na 9 otázkách, a jeho záměrem bylo zjistit vzdělávací potřeby dané 

cílové skupiny v kraji, kde krajský koordinátor zajišťuje další vzdělávání pedagogických 

pracovníků zájmového vzdělávání. Z celkového počtu 13 oslovených krajských koordinátorů byl 

rozhovor veden s 12 (jedna krajská koordinátorka zastřešuje dva kraje, koordinátorka za 

Plzeňský kraj byla nemocná). Struktura rozhovoru je uvedena v příloze č. 2. 

Kvantitativní výzkum probíhal v termínu listopad 2012 – březen 2013. Formou e-mailu – 

google dokumentu bylo osloveno cca 300 pracovníků. Dotazník vyplnilo 229 respondentů, 

z toho 101 vychovatelů a 128 pedagogů volného času. 

Kvantitativní dotazník obsahuje 10 otázek + dvě nepovinné. Z odpovědí na tyto otázky byly 

zjištěny potřeby dalšího vzdělávání dané cílové skupiny v oblasti zájmového vzdělávání. Celé 

znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 3. 
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2.3 Analýza zjištěných dat  

2.3.1 Rozhovor 

Jednotliví krajští koordinátoři se prostřednictvím strukturovaného rozhovoru vyjádřili 

k zajištění vzdělávání ve svých krajích. Bylo položeno celkem devět otázek, pro všechny 

koordinátory stejné: 

1. Jak dlouho jste v pozici krajského koordinátora NIDM MŠMT?  

Průměrná délka pracovních zkušeností krajských koordinátorů je 4,4 roku. Nejkratší zkušenost 

má krajská koordinátora v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, a to 2 roky, nejdelší pracovní 

zkušenost je desetiletá v případech krajských koordinátorů v kraji Středočeském a v Praze. 

 

2. Jak zjišťujete vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání 

ve svém kraji? 

Nejčastějším způsobem zjišťování vzdělávacích potřeb je přímá komunikace – ať již pomocí 

rozhovorů, dotazníků, mailů… 

 

3. O jakou oblast vzdělávání je ve vašem kraji největší zájem? 

Obecně je největší zájem o tyto oblasti v sestupném pořadí: odborná oblast, management, 

pedagogika a psychologie. 

 

4. Je stejný zájem o DVPPzv u pedagogů volného času a u vychovatelů ŠD a ŠK? 

Převažuje větší zájem u pedagogů volného času. Jako důvod je zmiňováno především 

snadnější uvolňování (ve školních družinách a klubech je nutno zajistit suplování).  

 

5. Jak dlouhé vzdělávací programy daná cílová skupina upřednostňuje? 

Všeobecně jsou nejvíce upřednostňovány programy maximálně jednodenní.  

 

6. Jsou stejné vzdělávací potřeby u vychovatelů ŠD a ŠK a pedagogů volného času? 

Převládá názor, že obě skupiny mají stejné vzdělávací potřeby.  
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7. Vyhovuje pedagogům zájmového vzdělávání ve vašem kraji současná platnost 

akreditace vzdělávacích programů na dobu neurčitou u kurzů typu Instruktor 

školního lyžování, Zdravotník zotavovacích akcí, Hlavní vedoucí tábora apod.? 

V tomto bodě jsou odpovědi nejednoznačné. Někteří upřesňují, že záleží na jedinci, jiní 

odkazují na měnící se legislativu atd. Žádný typ odpovědi nepřevažoval. 

 

8. Je dle Vašeho názoru nabídka DVPPzv dostačující? 

Nabídka je většinově označována jako dostačující, několik odpovědí poukazuje na začínající 

stagnaci. 

 

9. Co nejvíce motivuje vychovatele ŠD a ŠK a pedagogy volného času k DVPPzv? 

Obecně je udávána snaha o osobní rozvoj a získávání dalších zkušeností. 
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2.3.2 Dotazník 

Otázka č. 1: Ve kterém kraji Vaše školské zařízení působí? 

Obrázek 1 – zastoupení respondentů, kteří vyplnili dotazník (n 229), v jednotlivých krajích 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 1 prezentuje grafické znázornění respondentů týkající se jejich pracovní působnosti 

v kraji. Z uvedeného grafu je patrné, že se výzkumu zúčastnilo nejvíce respondentů z Prahy a 

Olomouckého kraje. Nejmenší účast byla z Karlovarského a Jihočeského kraje. 
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Otázka č. 2: V jakém typu organizace působíte? 

Obrázek 2 – typ školy, školského zařízení (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 2 prezentuje typ školského zařízení respondentů. Celkem se výzkumu zúčastnilo 229 

pedagogů a vychovatelů. Nejvíce bylo pracovníků středisek volného času (SVČ), a to 128 

pedagogů (56 %). Vychovatelů ze školních klubů a školních družin (ŠK a ŠD) bylo o něco 

méně, přesně 101 (44%) z celkového počtu respondentů. 

 

Otázka č. 3: Jak dlouho pracujete v organizaci? 

Obrázek 3 – délka praxe v daném zařízení (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 3 ukazuje délku zaměstnání dotazovaných respondentů u daného školského zařízení, a to 

jak u pedagogů SVČ, tak u vychovatelů ŠK a ŠD. Z daného vzorku respondentů vyplývá, že většina 
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dotazovaných, celkem 149 (65 %), pracuje v organizaci více než 10 let. Menší počet, 41 (18 %) 

respondentů, pracuje v organizaci nejvýše 5 let. Nejméně bylo zastoupeno rozmezí mezi 5-10 lety, a 

to 39 (17 %) respondentů.  

Podíváme-li se na konkrétní zastoupení u SVČ, pak z celkového počtu 128 bylo nejvíce 

zastoupeno rozmezí nad 10 let, a to u 73 (57 %) pedagogů, méně v rozmezí do 5 let u 29 (23 %) 

pedagogů a nejméně v rozmezí 5-10 let u 26 (20 %) pedagogů. U vychovatelů ŠD a ŠK, kterých 

bylo 101, se délka praxe mírně odlišovala. Nejvíce bylo vychovatelů pracujících u organizace 

více než 10 let, a to 75 (74 %) respondentů, méně v rozmezí 5-10 let u 14 (14 %) a nejméně do 5 

let, kdy se jednalo o 12 (12 %) vychovatelů.  

 

Otázka č. 4: Máte potřebu se dále vzdělávat v souladu s Vaším plánem profesního rozvoje? 

Obrázek 4 – potřeba respondentů v oblasti dalšího vzdělávání (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

    Obrázek 4 prezentuje potřebu pedagogů a vychovatelů dále se vzdělávat. Z našeho výzkumu je 

patrné, že ze všech respondentů většina 162 (71 %) respondentů uvádí „rozhodně ano“ a dalších 

52 (23 %) „spíše ano“ k potřebě dále se vzdělávat v souladu se svým plánem profesního rozvoje. 

8 (3%) respondentů uvedlo, že nemají svůj individuální vzdělávací plán. 7 (3 %) respondentů 

spíše nemají zájem se dále vzdělávat.  

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: U pedagogů SVČ tvoří největší 

skupinu 90 (70 %) pedagogů, kteří rozhodně mají zájem se dále vzdělávat. Méně respondentů 

zaujalo stanovisko, že mají spíše zájem o další vzdělávání. Jednalo se o 29 (23 %) pedagogů. 
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Nejmenší počet 5 (4 %) respondentů odpovědělo, že nemá svůj individuální plán rozvoje, a 4                 

(3 %) respondenti, že spíše nemají zájem o další vzdělávání. Vychovatelé ŠK a ŠD odpovídali 

shodně s pedagogy SVČ u většinového zájmu, kdy zaznamenali rozhodně ano v 72 (71 %) 

případech. Méně, 23 (23 %) vychovatelů uvedlo, že mají spíše zájem o další vzdělávání. Shodný 

počet 3 (3 %) respondentů zaznamenal, že nemá svůj individuální plán rozvoje a spíše nemá 

zájem o další vzdělávání.  

 

Otázka č. 5: Je dle Vašeho názoru nabídka DVPP zájmového vzdělávání dostačující? 

Obrázek 5 – názor na nabídku DVPPzv (n 229) 
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Zdroj:vlastní data 

Obrázek 5 dává odpověď na otázku, zda je nabídka dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků zájmového vzdělávání (DVPPzv) dostačující. Z celkového počtu respondentů jich 

většina 138 (60%) odpověděla, že „spíše ano“. 47 (21 %) respondentů odpovědělo „spíše ne“ a 

23 (10 %) uvedlo „rozhodně ano“. Celkem 11 (5 %) označilo odpověď „rozhodně ne“ a 10 (4 %) 

nemá svůj individuální plán rozvoje. 

  U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: U pedagogů SVČ tvoří největší 

skupinu 82 (64 %) pedagogů u odpovědi, že je nabídka spíše dostačující. Méně, 26 (20 %) 

uvedlo, že je naopak spíše nedostačující. 12 (9 %) respondentů zaznamenalo, že rozhodně je 

dostačující. 6 (5 %) respondentů uvedlo, že rozhodně není dostačující a 2 (2 %), že nemají svůj 

individuální plán profesního rozvoje. Obdobně jako u pedagogů i vychovatelé ŠK a ŠD nejčastěji 
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odpovídali, že je nabídka spíše dostačující, a to 56 (55 %) vychovatelů. Méně, 21 (21 %) uvedlo, 

že je spíše nedostačující. 11 (11 %) vychovatelů zaznamenalo, že je nabídka rozhodně 

dostačující. 8 (8 %) vychovatelů nemá svůj individuální plán rozvoje a 5 (5 %) vychovatelů 

uvedlo, že je nabídka rozhodně nedostačující.  

 

Otázka č. 6: O jaký typ studia byste měl/a v současnosti největší zájem? 

Obrázek 6 – zájem o daný typ studia (n 229) 

Typ studia ‐zájem
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21%

24%

4%

Kurzy v rámci  průběžného
vzdělávání (min. 4 h) (Studium k
prohlubování odborné kvalifikace)

Studium pro ředitele škol  a
školských zařízení (100 h.)

Studium pedagogiky  (Studium ke
splnění kvalifikačních
předpokladů)

Studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky (350 h) (Studium ke
splnění dalších kvalifikačních
předpokladů)
Jiné

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 6 prezentuje odpovědi u obou skupin respondentů ohledně jejich zájmu o další 

vzdělávání. Celkově nejvíce preferují průběžné vzdělávání, a to 110 (48 %) respondentů.        

55 (24 %) respondentů projevilo zájem o studium pro vedoucí pracovníky. Méně, 48 (21 %) 

všech respondentů, uvedlo studium pedagogiky pro splnění kvalifikačních předpokladů. Nejméně 

9 (4 %) respondentů označilo jiný typ studia a 7 (3 %) respondentů studium pro ředitele škol. 

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: U pedagogů SVČ tvoří největší 

skupinu 74 (57 %) pedagogů, kteří projevují zájem o průběžné vzdělávání. 42 (33 %) pedagogů 

upřednostňuje studium pro splnění kvalifikačních předpokladů stejně jako studium pro vedoucí 

pracovníky. 5 (4 %) pedagogů uvedlo studium pro vedoucí pracovníky a studium pro ředitele 

škol. Nejméně 2 (2 %) pedagogů uvedlo jiné studium. Většina vychovatelů ŠK a ŠD by nejvíce 

upřednostnila studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, a to u 50 (49 %) respondentů.            
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36 (36 %) vychovatelů označilo průběžné vzdělávání. 7 (7 %) vychovatelů uvedlo jiné studium.  

Méně respondentů, a to 6 (6 %) by zajímalo studium ke splnění kvalifikačních předpokladů. 

Nejmenší zastoupení v počtu 2 (2 %) respondentů uvedlo studium pro ředitele škol.    

 

Otázka č. 7: V jaké oblasti upřednostňujete plánování vzdělávacích programů                         

k prohlubování odborné kvalifikace? 

Obrázek 7 – upřednostňování vzdělávacích programů k prohlubování odborné kvalifikace u 

pedagogiky a psychologie (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 7 prezentuje výběr vzdělávacích programů k prohlubování odborné kvalifikace 

zaměřených na pedagogiku a psychologii. Největší zájem o tento vzdělávací program ve smyslu 

spíše ano projevilo 100 (44 %) respondentů ze všech zúčastněných pracovníků. Menší zájem se 

projevil u odpovědi rozhodně ano, a to u 94 (41 %) respondentů. 31 (14 %) dotazovaných by               

o program spíše nemělo zájem, 3 (1 %) respondenti nevěděli nebo se nechtěli vyjádřit a pouze               

1 (0 %) respondent rozhodně tento program odmítl. 

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklání k odpovědi spíše ano, kde se jedná o 59 (46 %) dotazovaných. O něco méně, 44 (34 %) 

dotazovaných odpovídalo, že rozhodně ano. 24 (19 %) pedagogů uvedlo, že spíše ne a 1 (1 %) 
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pedagog dokonce odpověď, že rozhodně ne. Odpověď nevím neuvedl nikdo. Většina vychovatelů 

ŠK a ŠD nejvíce upřednostnila odpověď rozhodně ano, a to u 50 (50 %) vychovatelů. 41 (41 %) 

vychovatelů se přiklonilo k názoru, že spíše ano. 7 (7 %) uvedlo názor, že spíše ne a 3 (3 %) 

vychovatelé, že neví. Nikdo z respondentů neuvedl odpověď rozhodně ne.   

Obrázek 8 – upřednostňování vzdělávacích programů k prohlubování odborné kvalifikace u 

managementu a řízení (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 8 prezentuje výběr vzdělávacích programů k prohlubování odborné kvalifikace 

zaměřených na management a řízení. Největší zájem o tento vzdělávací program projevilo                 

84 (37 %) zúčastněných respondentů, kteří vyjádřili názor, že by si ho spíše vybrali. O něco 

méně respondentů – 79 (35 %) by si ho rozhodně vybralo. Pouze 42 (18 %) respondentů by spíše 

nemělo zájem, 14 (6 %) respondentů by dokonce rozhodně nemělo zájem. 10 (4 %) respondentů 

odpovědělo nevím nebo nechtělo odpovědět.  

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklánějí k odpovědi rozhodně ano, kde se jedná o 63 (49 %) dotazovaných. O něco méně, 45 

(35 %), uvedlo odpověď spíše ano. 17 (13 %) pedagogů spíše nechtělo tento program absolvovat 

a 3 (2 %) respondenti by ho rozhodně nechtěli. Nikdo nezaznamenal odpověď nevím. Většina 

vychovatelů ŠK a ŠD by si tento program spíše vybrala, a to 39 (39 %) vychovatelů. 25 (25 %) 

vychovatelů by si ho spíše nevybrala a 16 (16 %) rozhodně vybrala. 11 (11 %) respondentů 

rozhodně odmítlo program a 10 (10 %) nevědělo nebo nechtělo odpovědět. 
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Obrázek 9 – upřednostňování vzdělávacích programů k prohlubování odborné kvalifikace u 

odborné oblasti (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

 

Obrázek 9 prezentuje výběr vzdělávacích programů k prohlubování odborné kvalifikace 

zaměřených na odbornou oblast jako sport, rukodělná práce, dramatická výchova apod. Největší 

zájem o tento vzdělávací program projevilo 144 (63 %) zúčastněných respondentů, kteří vyjádřili 

názor, že by si ho rozhodně vybrali. Přibližně o polovinu méně respondentů – 73 (32 %) by si 

ho spíše vybralo. Pouze 9 (4 %) respondentů vyjádřilo názor, že by spíše nemělo zájem a 3 (1 %) 

respondentů by dokonce rozhodně nemělo zájem. 0 (0 %) respondentů odpovědělo nevím nebo 

nechtělo odpovědět. 

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklánějí k odpovědi rozhodně ano, zde se jedná o 72 (56 %) dotazovaných. Dalších 49 (38 %) 

uvedlo odpověď, že spíše ano. Pouze 5 (4 %) pedagogů spíše nechtělo tento program a 2 (2 %) 

respondenti by ho rozhodně nechtěli. Nikdo nezaznamenal odpověď nevím. Většina vychovatelů 

ŠK a ŠD by si tento program rozhodně vybrala, a to 72 (72 %) vychovatelů. Pouze 24 (24 %) 

vychovatelů by si ho spíše vybrala a 4 (4 %) zase spíše nevybrala. 1 (1 %) respondent rozhodně 

odmítl tento program a žádný (0 %) nevěděl nebo nechtěl odpovědět. 
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Otázka č. 8: Které z těchto vzdělávacích programů preferujete? 

Obrázek 10  – délka preferovaných programů - jednodenní (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 10 vyjadřuje délku vybraných vzdělávacích programů, a to konkrétně jednodenní 

programy. Největší zájem o tento vzdělávací program projevilo 145 (63 %) zúčastněných 

respondentů, kteří vyjádřili názor, že by si ho rozhodně vybrali. O více než polovinu méně 

respondentů – 65 (28 %) by si ho spíše vybralo. Pouze 14 (6 %) respondentů by spíše nemělo 

zájem, 4 (2 %) respondentů by dokonce rozhodně nemělo zájem. 1 (0 %) respondent odpověděl 

nevím nebo nechtěl odpovědět. 

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklánějí k odpovědi rozhodně ano, kde se jedná o 83 (65 %) dotazovaných. O více než 

polovinu méně, 36 (28 %) uvedlo, že spíše ano. Pouze 7 (5 %) pedagogů spíše nechtělo tento 

program a 2 (2 %) respondenti by ho rozhodně nechtěli. Nikdo nezaznamenal odpověď nevím. 

Většina vychovatelů ŠK a ŠD by si tento program rozhodně vybrala, a to 62 (62 %) 

vychovatelů. Pouze 29 (29 %) vychovatelů by si ho spíše vybrala a 7 (7 %) zase spíše nevybrala. 

2 (2 %) respondenti rozhodně odmítli program a 1 (1%) nevěděl nebo nechtěl odpovědět.   

Obrázek 11  – délka preferovaných programů - dvoudenní (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 
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Obrázek 11 vyjadřuje délku vybraných vzdělávacích programů, a to dvoudenních. Největší 

zájem o tento vzdělávací program projevilo 117 (51 %) zúčastněných respondentů, kteří vyjádřili 

názor, že by si ho spíše vybrali. Téměř o polovinu méně respondentů – 57 (25 %) by si ho 

rozhodně vybralo. 44 (19 %) respondentů by spíše nemělo zájem a 8 (4 %) respondentů by 

dokonce rozhodně nemělo zájem. 3 (1 %) respondenti odpověděli nevím nebo nechtěli 

odpovědět. 

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklánějí k odpovědi spíše ano, zde se jedná o 62 (48 %) dotazovaných. O polovinu méně, 31 

(24 %) uvedlo odpověď, že spíše ne. 28 (19 %) pedagogů by si rozhodně tento program vybralo a 

6 (5 %) respondentů by ho rozhodně nechtělo. 1 (0 %) respondent zaznamenal odpověď nevím. 

Většina vychovatelů ŠK a ŠD by si tento program spíše vybrala, a to 55 (55 %) vychovatelů. 

Pouze 29 (29 %) vychovatelů by si ho rozhodně vybralo a 13 (13 %) zase spíše nevybralo.           

2 (2 %) respondenti rozhodně odmítli program a 2 (2 %) nevěděli nebo nechtěli odpovědět. 

Obrázek 12 – délka preferovaných programů - třídenní (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

 

Obrázek 12 vyjadřuje délku vybraných vzdělávacích programů, a to konkrétně třídenní. 

Nejvíce respondentů o tento vzdělávací program neprojevilo zájem, a to 91 (40 %) 

zúčastněných respondentů, kteří vyjádřili názor, že by si ho spíše nevybrali. Na druhou stranu 67  

(29 %) všech respondentů by si ho spíše vybralo. 35 (15 %) respondentů by rozhodně nemělo 

zájem, 26 (11 %) respondentů by naopak rozhodně mělo zájem. 10 (5 %) respondentů 

odpovědělo nevím nebo nechtělo odpovědět. 
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U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklánějí k odpovědi spíš ne, zde se jedná o 51 (40 %) dotazovaných. Méně, 37 (29 %) uvedlo 

odpověď, že spíše ano. Dalších 23 (18 %) pedagogů rozhodně nechtělo tento program a 14       

(11 %) respondentů by ho rozhodně chtělo. 3 (2 %) zaznamenali odpověď nevím. Většina 

vychovatelů ŠK a ŠD by si tento program spíše nevybrala, a to 40 (40 %) vychovatelů. Dalších 

30 (30 %) vychovatelů by si ho spíše vybralo. Totožný počet 12 (12 %) by si program rozhodně 

vybralo a rozhodně nevybralo. 7 (7 %) respondentů nevědělo nebo nechtělo odpovědět.   

Obrázek 13  – délka preferovaných programů - čtyřdenní (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 13 ukazuje odpovědi na délku vybraných vzdělávacích programů, a to konkrétně            

u čtyřdenních programů. Nejvíce respondentů vyjádřilo svůj nezájem o tento vzdělávací 

program, a to 104 (45 %), kteří zaznamenali odpověd spíš ne. Téměř o polovinu méně 

respondentů – 65 (28 %) by si ho rozhodně nevybralo. Pouze 34 (15 %) respondentů by spíše 

mělo zájem a 15 (7 %) respondentů by dokonce rozhodně mělo zájem. 11 (5 %) respondentů 

odpovědělo nevím nebo nechtělo odpovědět. 

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklánějí k odpovědi spíše ne, zde se jedná o 62 (48 %) dotazovaných. Téměř o polovinu méně, 38 

(30 %) uvedlo odpověď, že rozhodně ne. 19 (15 %) pedagogů spíše chtělo tento program a 6 (5 %) 

respondentů by ho rozhodně chtělo. 3 (2 %) respondenti zaznamenali odpověď nevím. Většina 

vychovatelů ŠK a ŠD by si tento program spíše nevybrala, a to 42 (42 %) vychovatelů. Pouze 27  

(27 %) vychovatelů by si ho rozhodně nevybralo a 15 (15 %) zase spíše vybralo. 9 (9 %) respondentů 

by naopak rozhodně program chtělo a 8 (8 %) respondentů nevědělo nebo nechtělo odpovědět.  
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Obrázek 14  – délka preferovaných programů - týdenní (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 14 ukazuje odpovědi na délku vybraných vzdělávacích programů, a to konkrétně                

u týdenních. Nejvíce respondentů vyjádřilo svůj nezájem o tento vzdělávací program, a to 95            

(42 %), kteří zaznamenali odpověd spíš ne. Méně respondentů, 88 (38 %), by si ho rozhodně 

nevybralo. Pouze 24 (10 %) respondentů by spíše mělo zájem, 15 (7 %) respondentů odpovědělo 

nevím nebo nechtělo odpovědět. Nejméně respondentů, 7 (3 %), by rozhodně mělo zájem.  

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklánějí k odpovědi spíše ne, zde se jedná o 58 (45 %) dotazovaných. O něco méně, 53 (41 %) 

uvedlo odpověď, že rozhodně ne. Pouze 9 (7 %) pedagogů spíše chtělo tento program a 5 (4 %) 

respondentů zaznamenalo odpověď nevím. 3 (2 %) respondentů by ho rozhodně chtělo. Většina 

vychovatelů ŠK a ŠD by si tento program spíše nevybrala, a to 37 (37 %) vychovatelů. O něco 

méně, 35 (35 %) vychovatelů by si ho rozhodně nevybrala a 15 (15 %) zase spíše vybrala.                   

10 (10 %) respondentů nevědělo nebo nechtělo odpovědět. 4 (4 %) respondenti by naopak 

rozhodně program chtěli.   
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Otázka č. 9: Které formy vzdělávání preferujete? 

Obrázek 15 – preferované formy vzdělávání – prezenční (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 15 ukazuje názory na prezenční formu vzdělávání. Tady nejvíce respondentů 

vyjádřilo svůj zájem o tento vzdělávací program, a to 89 (39 %), kteří zaznamenali odpověd 

rozhodně ano. Méně respondentů – 85 (37 %) by si ho spíše vybralo. 42 (18 %) respondentů by 

spíše nemělo zájem a 12 (5 %) respondentů by rozhodně nemělo zájem. Pouze 1 (1 %) 

odpověděl, že tuto formu nezná.  

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklánějí k odpovědi spíše ano, zde se jedná o 46 (36 %) dotazovaných. O něco méně, 44 (34 %) 

uvedlo odpověď, že rozhodně ano. Pouze 29 (23 %) pedagogů spíše nechtělo tuto formu 

vzdělávání a 8 (6 %) respondentů by ji rozhodně nechtělo. Pouze 1 (1 %) respondent zaznamenal 

odpověď, že tuto formu nezná. Většina vychovatelů ŠK a ŠD by si tento program rozhodně 

vybrala, a to 45 (45 %) vychovatelů. O něco méně, 39 (39 %) vychovatelů by si ho spíše vybrala 

a 13 (13 %) zase spíše nevybrala. 4 (4 %) respondentů by si ho rozhodně nevybrala. Nikdo (0 %) 

nezaznamenal odpověď, že tuto formu nezná.  
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Obrázek 16 – preferované formy vzdělávání – e-learning (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 16 prezentuje odpovědi na e-learningovou formu vzdělávání. Nejvíce respondentů 

vyjádřilo svůj nezájem o tuto formu, a to 92 (40 %), kteří zaznamenali odpověd spíše ne. Méně 

respondentů – 61 (27 %) by si tuto formu spíše vybralo. 42 (18 %) respondentů by rozhodně 

mělo zájem a 21 (9 %) respondentů by rozhodně nemělo zájem. 13 (6 %) odpovědělo, že tuto 

formu nezná.  

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklánějí k odpovědi spíše ne, kde se jedná o 56 (44 %) dotazovaných. O něco méně, 40 (31 %) 

uvedlo odpověď, že naopak spíše ano. 21 (16 %) pedagogů rozhodně chtělo tuto formu 

vzdělávání a 9 (7 %) respondentů by rozhodně nechtělo tuto formu. Pouze 2 (2 %) respondentů 

zaznamenalo odpověď, že tuto formu nezná. Většina vychovatelů ŠK a ŠD by si tento program 

spíše nevybrala, a to 36 (36 %) vychovatelů. Naopak o něco méně, 21 (21 %) vychovatelů by si 

ho spíše vybralo a stejný počet rozhodně vybralo, 12 (12 %) zase rozhodně nevybralo. 11 (11 %) 

respondentů zaznamenalo odpověď, že tuto formu nezná.  
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Obrázek 17 – preferované formy vzdělávání – kombinované (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 17 prezentuje odpovědi na kombinovanou formu vzdělávání. Nejvíce respondentů 

vyjádřilo svůj zájem o tuto formu, a to 113 (49 %), kteří zaznamenali odpověd spíše ano.                 

O polovinu méně respondentů, 55 (24 %), by si tuto formu rozhodně vybralo. 49 (22 %) 

respondentů by spíše nemělo zájem. 7 (3 %) odpovědělo, že tuto formu nezná a 5 (2 %) 

respondentů by rozhodně nemělo zájem.  

U konkrétních skupin respondentů jsou výsledky následující: Pedagogové SVČ se nejvíce 

přiklánějí k odpovědi spíše ano, zde se jedná o 69 (54 %) dotazovaných. O polovinu méně, 35 

(27 %) uvedlo odpověď, že rozhodně ano. 23 (18 %) pedagogů spíše nechtělo tuto formu 

vzdělávání a 1 (1 %) respondent by rozhodně nechtěl tuto formu. Žádný respondent 

nezaznamenal odpověď, že tuto formu nezná. Většina vychovatelů ŠK a ŠD by si tento program 

spíše vybrala, a to 44 (44 %) vychovatelů. Naopak o něco méně, 26 (26 %) vychovatelů by si ho 

spíše nevybralo, dalších 20 (20 %) rozhodně vybralo. 7 (7 %) respondentů zaznamenalo 

odpověď, že tuto formu nezná. Pouze 4 (4 %) vychovatelé rozhodně odmítli tuto formu 

vzdělávání. 
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Otázka č. 10: V jakých termínech je pro Vás účast na vzdělávání přijatelnější? 

Obrázek 18 – přijatelné termíny vzdělávání – všední dny (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 18 prezentuje názory respondentů na přijatelné termíny vzdělávání, konkrétně ve 

všední dny. Nejvíce respondentů vyjádřilo svůj zájem o tento termín, a to 104 (46 %), kteří 

zaznamenali odpověd rozhodně ano. O něco méně respondentů – 83 (36 %) by si tento termín 

spíše vybralo. 28 (12 %) respondentů by spíše nemělo zájem. 9 (4 %) odpovědělo, že neví nebo 

to není pro ně rozhodující a 5 (2 %) respondentů by rozhodně nemělo zájem.  

 

Obrázek 19 – přijatelné termíny vzdělávání – víkendy (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 19 prezentuje názory respondentů na přijatelné termíny vzdělávání, konkrétně                    

o víkendech. Stejné množství respondentů vyjádřilo opačný zájem o tuto formu, a to ve shodě 
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74 (32 %), kdy zaznamenali odpovědi spíše ano a spíše ne. O něco méně respondentů,              

46 (20 %), by si tento termín rozhodně vybralo. 24 (11 %) respondentů by rozhodně nemělo 

zájem. 11 (5 %) odpovědělo, že neví nebo to není pro ně rozhodující.  

Obrázek 20 – přijatelné termíny vzdělávání – prázdniny (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 20 prezentuje názory respondentů na přijatelnost termínů vzdělávání o prázdninách. 

Nejvíce respondentů vyjádřilo svůj nezájem o tuto formu, a to 79 (34 %), kteří zaznamenali 

odpověd spíš ne. O něco méně respondentů, 73 (32 %), by si tento termín rozhodně nevybralo. 

44 (19 %) respondentů by spíše mělo zájem. 27 (12 %) zaznamenalo odpověď, že rozhodně ano. 

6 (3 %) respondentů odpovědělo, že neví nebo to není pro ně rozhodující.  
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Doplňující nepovinné otázky: 

Kolik je Vám let? 

Obrázek 21 – věk všech respondentů (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

 
 
Obrázek 22 – věk respondentů s rozlišením SVČ a ŠK,ŠD (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázky 21 a 22 ukazují věkovou strukturu zúčastněných respondentů. Nejvíce respondentů 

bylo zastoupeno ve věkové skupině 41 - 50, a to 81 (35 %) pedagogů a vychovatelů. Nepatrně 

menší zastoupení vykazovala věková skupina nad 50 let, kdy se zúčastnilo 80 (35 %) 
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respondentů. 47 (21 %) respondentů bylo ve věkové kategorii 31 - 40 let. Menší skupinu tvořili 

respondenti ve věkové kategorii do 30 let, a to 20 (9 %) respondentů. 1 (0 %) respondent na tuto 

otázku neodpověděl.  

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

Obrázek 23 – pohlaví všech respondentů (n 229) 

 
Zdroj:vlastní data 

Obrázek 24 – pohlaví respondentů s rozlišením SVČ a ŠK,ŠD (n 229) 
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Zdroj:vlastní data 

Obrázky 23 a 24 zobrazují pohlaví zúčastněných respondentů. Nejvíce zastoupených 

respondentů bylo žen, a to 191 (84 %) pedagogů a vychovatelů. Podstatně menší zastoupení 

vykazovali muži, a to 35 (15 %). 3 (1 %) respondenti na tuto otázku neodpověděli.  
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2.4 Vyhodnocení výzkumu 

2.4.1 Rozhovor 

Vyhodnocením rozhovorů s ohledem na stanovený cíl byly zjištěny tyto závěry: 

• Obecně je největší zájem o vzdělávání v oblasti odborné, poté v managementu, 

pedagogice a psychologii. 

• Více pedagogů volného času oproti vychovatelům ŠD a ŠK projevuje zájem o DVPPzv. 

• Nejvíce jsou upřednostňovány vzdělávací programy maximálně jednodenní.  

• Ohledně současné platnosti akreditace vzdělávacích programů na dobu neurčitou u kurzů 

typu Instruktor školního lyžování, Zdravotník zotavovacích akcí, Hlavní vedoucí tábora 

apod. nebyla zjištěna obecně převládající odpověď.  

• Většina označuje nabídku DVPPzv za dostačující.  

• Nejčastější motivací pro DVPPzv byla snaha o osobní rozvoj a získávání dalších 

zkušeností. 

 

2.4.2 Dotazník 

Vyhodnocením dotazníků s ohledem na stanovený cíl byly zjištěny tyto závěry: 

• Výzkumu se zúčastnilo celkem 229 respondentů, z toho 128 pedagogů SVČ a 101 

vychovatel ŠD a ŠK. 

• Většina dotazovaných pracuje v organizaci více než 10 let. 

• Většina respondentů má sama potřebu se dále vzdělávat v souladu se svým plánem 

profesního rozvoje. Přesto se našlo nepatrné procento pedagogů, kteří nemají svůj 

individuální vzdělávací plán anebo nemají zájem se dále vzdělávat.  

• Většina se shoduje v názoru, že je současná nabídka zájmového vzdělávání dostačující. 

Pouze zhruba čtvrtina se s tímto názorem neztotožnila.  

• Nejvíce respondenti preferují průběžné vzdělávání. Zhruba další polovinu tvoří ti, kteří 

by měli zájem o studium pro vedoucí pracovníky a o studium pro splnění 

kvalifikačních předpokladů.  

• Většina preferuje vzdělávací programy zaměřené k prohlubování odborné kvalifikace v 

oblastech jako sport, rukodělné práce, dramatická výchova apod. Poté je zájem o 
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pedagogickou a psychologickou oblast a méně o management a řízení. 

• Z hlediska délky vzdělávacích programů preferuje většina jednodenní typ. Největšímu 

počtu respondentů nevyhovuje čtyřdenní program. 

• Většina upřednostňuje kombinovanou formu vzdělávání, nejméně respondentů má 

zájem o e-learning.  

• Většina respondentů by si zvolila termín pro vzdělávání ve všedních dnech, nejméně 

zájemců by bylo o prázdninové akce. 

• Výzkumu se zúčastnila většina žen, a to jak na pozici pedagogů SVČ, tak  

i vychovatelů ŠD a ŠK. 

• Nejčastější věkovou kategorií byly respondenti starší 41 let. 

      

2.4.3 Závěrečné vyhodnocení 

Cílem práce byla analýza vzdělávacích potřeb pedagogů volného času a vychovatelů školních 

družin a školních klubů v oblasti dalšího vzdělávání (specifika vzdělávání  a tematické zaměření 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků realizujících zájmové vzdělávání).  

Současně byly stanoveny výzkumné otázky: 

1. Které vzdělávací oblasti upřednostňují respondenti při plánování vzdělávacích programů 

k prohlubování odborné kvalifikace (pedagogika, management, odborná oblast)? 

2. Jakou formu vzdělávání pedagogové zájmového vzdělávání upřednostňují?  

3. O jaký typ studia je u pedagogů zájmového vzdělávání největší zájem? 

4. Je současná nabídka pro pedagogy zájmového vzdělávání dostačující?       

   

Pracovníci v oblasti zájmového vzdělávání mají stejně jako všichni pedagogové povinnost se 

průběžně vzdělávat. Tímto si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. Vzdělávání vychází z tzv. 

vzdělávacího plánu, který by měla mít každá organizace poskytující vzdělávání. O průběžné vzdělávání 

k prohlubování odborné kvalifikace respondenti také projevili největší zájem. Přesto bylo zjištěno, že i v 

současné době nemá část pedagogický pracovník vypracovaný individuální vzdělávací plán. 

Vyhodnocením rozhovorů a analýzou provedeného dotazníku s ohledem na stanovené 

výzkumné otázky vyplynulo: 
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1. V jaké vzdělávací oblasti upřednostňují respondenti plánování vzdělávacích 

programů k prohlubování odborné kvalifikace (pedagogika, management, odborná oblast)? 

Nejvíce respondentů projevilo zájem o vzdělávací aktivity v odborné oblasti, kam patří např. 

výtvarná výchova, tělesná výchova, počítačová gramotnost apod. Zájem o vzdělávání v oblasti 

pedagogiky, psychologie, managementu a řízení byl celkem vyrovnaný, mírně převažuje zájem o 

oblast pedagogiky a psychologie. 

2. Jakou formu vzdělávání pedagogové zájmového vzdělávání upřednostňují?  

Zúčastnění respondenti nejvíce upřednostnili kombinované studium. Z daných forem byl poté 

zájem o prezenční studium a nejmenší zájem o e-learning. 

3. O jaký typ studia je u pedagogů zájmového vzdělávání největší zájem? 

Největší zájem respondentů byl o jednodenní kurzy. Menší zájem projevili o dvoudenní 

vzdělávání a nejmenší o čtyřdenní kurzy.  

4. Je současná nabídka pro pedagogy zájmového vzdělávání dostačující?    

Současná nabídka DVPPzv je pro pedagogy zájmového vzdělávání spíše dostačující. 

Dalším vyhodnocením vyplynulo, že respondenti upřednostňují vzdělávání ve všední dny a 

nejmenší zájem mají o vzdělávání o prázdninách.  

Veškeré odpovědi je potřeba vnímat  v kontextu daného věkového složení respondentů. Ve 

výzkumném vzorku byli nejčastěji zastoupeni, jak u rozhovoru, tak u dotazníkového šetření, 

respondenti ve věkové kategorii nad 41 let s délkou praxe ve školském zařízení nad 10 let. Navíc 

výrazně převažovaly ženy nad muži, což je v oblasti zájmového vzdělávání, podobně jako 

v oblasti vzdělávání formálního, standardem.  
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Shrnutí 

Teoretická část se zaměřila na legislativní pojetí v souvislosti s pedagogickou činností, 

zejména na jeho zakotvení v zákonech. Zároveň poukázala na předpoklady k výkonu 

pedagogické činnosti. Nedílnou součástí byl popis samotného vzdělávání a dalšího vzdělávání, 

včetně jeho zákonné opory, ale i vymezení práv a povinností pracovníků. Zájmové vzdělávání je 

poskytováno nad rámec běžné výuky. Proto musí být natolik zajímavé, aby ho žáci a studenti 

navštěvovali dobrovolně. Tento druh vzdělávání má nezanedbatelný vliv zejména v určitých 

věkových kategoriích, jako např. v pubertě. Je nepostradatelný, jelikož kvalitní výchova pomocí 

zájmové činnosti má velký vliv na formování osobnosti. Z hlediska budoucího pozitivního vývoje 

se projevuje v životním uplatnění a v možnostech dalšího osobního rozvoje včetně zakotvení 

takových návyků, které jsou přínosné pro celý další život (např. odpovědnost, spolehlivost). Proto 

je oblasti zájmového vzdělávání věnována samostatná podkapitola. A právě tato východiska se 

uplatnila při samotném výzkumu.  

Ve výzkumné části bylo využito poznatků získaných v rámci strukturovaného rozhovoru                    

a dotazníkového šetření zpravidla s dlouholetými pedagogickými pracovníky pracujícími ve 

školských zařízeních min. 10 let a krajskými koordinátory, jejichž průměrná praxe činila                      

4,4 roky. Dá se tedy říci, že se jednalo o pracovníky - respondenty profesně vyspělé a v dané 

problematice se orientující. Z hlediska výstupů využitelných pro školský management lze 

poukázat na přínos provedeného výzkumu zejména v těchto oblastech: Samotný výzkum je 

důležitý pro realizaci DVPPzv v dalším období. Zjištěné skutečnosti jsou důležité nejen pro 

oddělení neformálního vzdělávání NIDM a krajské koordinátory, ale také pro další vzdělávací 

instituce, které se věnují dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání. 

Pracovníci v oblasti zájmového vzdělávání mají, jak již bylo řečeno, stejně jako všichni 

pedagogové, povinnost se průběžně vzdělávat. Tuto svoji povinnost však vnímají nejen z 

hlediska obnovy, udržení a doplnění kvalifikace. Většina zúčastněných respondentů má sama 

potřebu se dále vzdělávat v souladu se svým plánem profesního rozvoje, sami mají potřebu 

osobního rozvoje a získávání dalších zkušeností. Přesto se stále ve školském systému objevují 

pedagogové, kteří doposud nemají svůj individuální vzdělávací plán anebo nemají zájem se dále 

vzdělávat. Přitom nedostatečné vzdělávání, i v tomto druhu vzdělávání, je nezbytné z hlediska 

rozvoje každého pedagogického pracovníka. Vzdělávací metody, nástroje a způsoby se neustále 
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mění, přizpůsobují se novým, vzrůstajícím požadavkům nejen ze strany dětí a studentů, ale i 

jejich zákonných zástupců (rodičů). Je potřeba aktivně a hlavně aktuálně se přizpůsobovat a 

nalézat nové přístupy, které by danou cílovou skupinu oslovily a splnily tím účel tohoto 

vzdělávání. Výzkum dále ukázal, že aktuální nabídka DVPPzv je vnímána jako dostačující. Na 

druhou stranu ale na konkrétním příkladu - současné platnosti akreditace vzdělávacích programů 

na dobu neurčitou u kurzů typu Instruktor školního lyžování, Zdravotník zotavovacích akcí, 

Hlavní vedoucí tábora apod. nebyl zjištěn obecně převládající názor. Zúčastnění koordinátoři 

poukázali na praktické nedostatky, jako např. problematiku konkrétního jedince nebo stále se 

měnící legislativu. Což lze chápat jako určitou překážku pro aplikaci v praxi.  

Shrneme-li výsledky provedeného výzkumu, pak z daných forem vzdělávání preferují 

respondenti kombinovanou formu studia. Co se týká zájmu o typ studia, respondenti preferují 

průběžné vzdělávání. Při podrobnějším vyhodnocování se však ukázalo, že pedagogové ze 

středisek volného času upřednostňují kurzy v rámci průběžného vzdělávání, naopak vychovatelé 

by upřednostnili studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Jednoznačně největší zájem 

z jednotlivých nabízených oblastí vzdělávání je o oblast odbornou. Ohledně délky vzdělávacích 

kurzů dominoval jednodenní kurz. Nejvhodnějším pro vzdělávání se respondentům jevil všední 

den. Naopak nejhorším obdobím, na kterém se většina shodla, je období jakýchkoliv prázdnin. 

Tady je patrný důsledek oddělování pracovní doby a doby oddechu, kdy nejsou pedagogičtí 

pracovníci ochotni věnovat se dalšímu vzdělávání na úkor svého volného času (relaxace). Tyto 

aspekty jsou vhodným a důležitým výstupem z hlediska zlepšení nabídky vzdělávacích 

programů, kde je možné tyto prvky zahrnout do nově vytvořených forem vzdělávacích programů.   

Dalším důležitým aspektem, který provedený výzkum ukázal, je poměrně vysoké procentuální 

zastoupení věkové kategorie nad 41 let a průměrná délka pedagogické praxe nad 10 let. To 

poukazuje na stárnoucí populaci pedagogických pracovníků, což určitým způsobem ovlivňuje 

způsob a aktuální podoby vzdělávacích metod. Při dalším vzdělávání je třeba počítat s tím, že 

velká část (někdy i většina) účastníků vzdělávacích akcí má dlouholetou pedagogickou praxi, 

Jejich bohaté zkušenosti mohou být, pokud jich vzdělavatelé dokážou využít, při dalším 

vzdělávání zároveň přínosem. Již svojí účastí na vzdělávacích kurzech získávají účastníci nové 

praktické zkušenosti nejen z obsahu vzdělávacích kurzů, ale i od ostatních pracovníků, kteří se 

těchto kurzů účastní. Určitý pohled jiného odborného pracovníka na obdobnou problematiku 
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může přinést mnohem více, než samotné teoretické vzdělávání. A právě na tuto otázku 

praktických dovedností sami pracovníci poukazují svým převažujícím zájmem o odbornou oblast 

vzdělávání.  
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Závěr 

Cílem práce byla analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků zájmového 

vzdělávání, a to konkrétně u pedagogů volného času ze středisek volného času a u vychovatelů 

školních družin a školních klubů se zaměřením na to, zda je aktuální nabídka dalšího vzdělávání 

vyhovující. Stanovený cíl se podařilo splnit.  

Pro relevantnější výsledky by však bylo zapotřebí uskutečnit mnohem rozsáhlejší průzkum na 

větším vzorku respondentů, což by mohlo být námětem pro další zkoumání.  

Z hlediska výstupu pro školský management je vhodné ještě připomenout zjištěné závěry: 

Pedagogičtí pracovníci projevili největší zájem o vzdělávání odborné, tedy zaměřené na 

specializované činnosti. Což lze zakomponovat do budoucího plánování dalšího vzdělávání, 

zaměřit je více na tuto oblast, příp. rozšířit vzdělávací projekty o některé další odborné oblasti.  

Dále nejvíce respondentů vyjádřilo zájem o kombinovanou formu vzdělávání. To lze chápat z 

hlediska nejjednoduššího propojení pracovního času a času věnovaného vzdělávání 

pedagogického pracovníka. Pro zaměstnavatele je tato forma vzdělávání také nejpřijatelnější, 

jelikož pedagogický pracovník zamešká v zaměstnání mnohem méně pracovního času, než v 

případě prezenčního vzdělávání. Zajímavým zjištěním je negativní postoj k poměrně často 

využívané formě e-learningového vzdělávání. K této skutečnosti by mělo být přihlíženo i při 

plánování a přípravě konkrétních vzdělávacích projektů.  

S plánováním času na vzdělávání a s výkonem pracovních činností souvisí i další zjištěný fakt, a to 

zájem o nejkratší možnou délku vzdělávacích aktivit. Nejlépe vyhovoval respondentům jednodenní 

kurz. To koresponduje s požadavkem, aby účast na vzdělávání co možná nejméně zasahovala do 

výkonu pracovních činností. I tato informace může hrát roli při plánování vzdělávacích aktivit. 

Posledních relevantním výstupem je označení současné nabídky DVPPzv pedagogy 

zájmového vzdělávání za spíše dostačující. Respondenti sice nevyjádřili negativní postoj, ale 

zároveň nejsou zcela přesvědčeni, že by nabídka skutečně odpovídala jejich potřebám. Toto 

zjištění může být podnětem pro další výzkum zaměřený na potřeby pedagogických pracovníků 

zájmového vzdělávání. 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků je nekončící proces, kde je vždy co zlepšovat. Kvalitní 

vzdělávání je důležitým faktorem, jenž může pozitivně ovlivnit prestiž pedagogických 

pracovníků i celého zájmového vzdělávání. Tato bakalářská práce nabízí řadu zjištění, k nimž 

může být při plánování nových vzdělávacích projektů přihlédnuto. 
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Příloha č. 1  

Tabulka výběru z Metodiky pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové 

vzdělávání 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu 
své pedagogické činnosti povinnost dalšího 
vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují  
a doplňují kvalifikaci. 

Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit 
dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují 
kvalifikaci. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

§ 230 Prohlubování kvalifikace § 231 Zvýšení kvalifikace 

Zaměstnavatel je oprávněn uložit 
zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo 
jiných formách přípravy, účast na nich  
se považuje za výkon práce, za který přísluší 
zaměstnanci plat. Náklady vynaložené  
na prohlubování kvalifikace hradí 
zaměstnavatel. 

Zvýšením kvalifikace se rozumí změna 
hodnoty kvalifikace, též její získání nebo 
rozšíření. Zvyšováním kvalifikace je studium, 
vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy 
k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže 
jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. 

A. Vzdělávání upravené vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

pozdějších předpisů  
§ 2 Studium v oblasti 
pedagogických věd 

§ 3 Studium pedagogiky 

§ 4 Studium pro asistenty 
pedagoga 
§ 5 Studium pro ředitele škol  
a školských zařízení St
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§ 6 Studium k rozšíření odborné 
kvalifikace 
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§ 10 Průběžné vzdělávání 
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h§  7 Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky 
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§ 8 Studium pro výchovné 
poradce 
§ 9 Studium k výkonu 
specializovaných činností 

B. Vzdělávání vycházející z jiných obecně platných předpisů, např. ze zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 

Vzdělávání k prohlubování kvalifikace Vzdělávání ke zvýšení kvalifikace 

C. Jiné vzdělávání obecně platnými předpisy neupravené 

Vzdělávání k prohlubování kvalifikace Vzdělávání ke zvýšení kvalifikace 
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Příloha č. 2  

Podklady pro strukturované rozhovory s krajskými koordinátory 

Strukturovaný rozhovor pro kvalitativní šetření: 

Strukturovaný rozhovor povedu s krajskými koordinátory (pedagogičtí pracovníci zájmového 

vzdělávání, kteří pod vedením NIDM ve svém kraji plánují a realizují DVPPzv (zjišťují 

vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání, dle poptávky vzdělávací 

programy (VP) realizují, informují o nabízených VP, atd.) 

1. Jak dlouho jste v pozici krajského koordinátora NIDM MŠMT? 

2. Jak zjišťujete vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání ve 

svém kraji? 

3. O jakou oblast vzdělávání je ve vašem kraji největší zájem: 

pedagogika, psychologie  

management, řízení 

odborná oblast 

4. Je stejný zájem o DVPPzv u pedagogů volného času a u vychovatelů ŠD a ŠK? 

5. Jak dlouhé vzdělávací programy respondenti upřednostňují? 

6. Jsou stejné vzdělávací potřeby u vychovatelů ŠD a ŠK a pedagogů volného času? 

7. Vyhovuje pedagogům zájmového vzdělávání ve vašem kraji současná platnost akreditace 

vzdělávacích programů na dobu neurčitou u kurzů typu Instruktor školního lyžování, 

Zdravotník zotavovacích akcí, Hlavní vedoucí tábora apod.? 

8. Je dle Vašeho názoru nabídka DVPPzv dostačující? 

9. Co nejvíce motivuje vychovatele ŠD a ŠK a pedagogy volného času k DVPPzv? 
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Příloha č. 3  

Dotazník pro kvantitativní výzkum 

Vážená kolegyně, kolego,  

vzdělávání pracovníků je podstatným faktorem dalšího rozvoje každé organizace.  

 

Vzdělávající se pracovníci přenášejí do praxe nové znalosti a podněty a mají větší předpoklady 

řešit nové a složité situace ve prospěch své organizace.  

Dovolte mi proto položit Vám několik otázek týkajících se Vašich vzdělávacích potřeb v oblasti 

dalšího vzdělávání. Výsledky budou využity především pro tvorbu nabídky DVPPzv ve 

vzdělávacích institucích pro další roky tak, aby vycházely ze skutečných potřeb pedagogů 

zájmového vzdělávání, ale také pro mou bakalářskou práci, kterou píši v rámci studia na PedF 

UK v Praze, obor Školský management. 

  

Odpovězte, prosím, na otázky tak, že u jednotlivých otázek označíte odpověď, která vám nejvíce 

vyhovuje. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5 minut a je zcela anonymní.  

 

Děkuji Vám za spolupráci a vyplnění dotazníku. 

 

Jolana Bendová, odborná pracovnice oddělení neformálního vzdělávání NIDM MŠMT 

 
 

*Povinné pole 
 

 

1. V kterém kraji Vaše školské zařízení působí? *Prosím vyberte Hlavní město Praha  

2. V jakém typu organizace působíte? *Prosím vyberte 

• Středisko volného času (DDM, Stanice zájmových činností) 

• Školní klub, školní družina 
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3. Jak dlouho pracujete v organizaci? *Prosím vyberte 

• do 5 let 

• 5 – 10 let 

• více než 10 let 
 
 
4. Máte potřebu se dále vzdělávat v souladu s Vaším plánem profesního rozvoje? *Prosím 
vyberte 

• rozhodně ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• rozhodně ne 

• nemám svůj plán prof. rozvoje 

5. Je dle Vašeho názoru nabídka DVPP zájmového vzdělávání dostačující? *Prosím vyberte 

• rozhodně ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• rozhodně ne 

• nedokážu posoudit 

6. O jaký typ studia byste měl/a v současnosti největší zájem? * Možno označit více možností 

• Studium pedagogiky (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů) 

• Studium pro ředitele škol a školských zařízení (100 h - Studium ke splnění 
kvalifikačních předpokladů) 

• Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (350 h - Studium ke splnění dalších 
kvalifikačních předpokladů) 

• Kurzy v rámci průběžného vzdělávání (min. 4 h - studium k prohlubování odborné 
kvalifikace) 

•        Jiné…………………………… 
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7. V jaké oblasti upřednostňujete plánování vzdělávacích programů k prohlubování 
odborné kvalifikace? *Prosím, vyjádřete se ke každé oblasti, v každém řádku označte jednu 
možnost:   

  rozhodně 
ano spíše ano spíše ne rozhodně 

ne nevím  

Pedagogika, 
psychologie        

Management, řízení        

Oblast odborná (sport, 
výtvarná a rukodělná 

práce, dramatická 
výchova, taneční, 

zdravotní…) 

       

 

8. Které z těchto vzdělávacích programů preferujete? * Prosím, vyjádřete se ke každé 
oblasti, v každém řádku označte jednu možnost:  

  rozhodně 
ano spíše ano spíše ne rozhodně 

ne nevím  

Jednodenní (4 - 8 
hodin)         

Dvoudenní (14 – 16 
hodin)        

Třídenní (cca 20 
hodin)         

Čtyřdenní (cca 32 
hodin)         

Týdenní (cca 50 hodin)         
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9. Které formy vzdělávání preferujete? * Prosím, vyjádřete se ke každé oblasti, v každém 
řádku označte jednu možnost:  

  rozhodně 
ano spíše ano spíše ne rozhodně 

ne 
tuto formu 

neznám  

Prezenční        

E–learning  
(vzdělávání po 

internetu) 
       

Kombinované 
(docházkové +  
e-learning).)  

       

 

 

10. V jakých termínech je pro Vás účast na vzdělávání přijatelnější? * Prosím, vyjádřete se 
ke každé oblasti, v každém řádku označte jednu možnost:  

  rozhodně 
ano spíše ano spíše ne rozhodně 

ne 

nevím, 
není to pro 

mne 
rozhodující

 

Ve všední den        

O víkendech        

O prázdninách 
(jarních, letních, …)         
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