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Vážená paní učitelko/ vážený pane učiteli, 

chtěla bych Vás požádat o malou spolupráci na mé bakalářské práci na téma Analýza vzdělávacích 

potřeb pedagogů 2. stupně ZŠ. Součástí je dotazníkové šetření, se kterým se na Vás nyní obracím.  

Úkolem průzkumu je zjistit, jaké potřeby vy jako pedagogové v oblasti vzdělávání a rozvoje máte. 

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 15 minut.  

 

Děkuji za ochotu a spolupráci 

S přáním pěkného dne 

Denisa Šokalová 
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Dotazník analýza vzdělávacích potřeb  

ZÁKLADNÍ INFORMACE  
 

I. Pohlaví:  

a) Muž 

b) Žena  

 

II. Věk:  

a) do 30 let 

b) 31 – 40 let 

c) 41 – 50 let 

d) 50 + let 

 

III. Dosažené vzdělání:  

a) VŠ magisterské - obor učitelství pro základní školy 

b) VŠ bakalářské - obor učitelství pro základní školy 

c) Jiné: ____________________________________ 

 

IV. Jak dlouho pracujete jako učitel/ka? 

a) 1 - 2 roky 

b) 3 - 5 let 

c) 5 - 10 let 

d) 11 – 15 let 

e) 16 – 20 let 

f) 20 a více 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRŮZKUMNÁ ČÁST: ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB  
 

1. Co vnímáte jako 3 největší  problémy, se kterými se potýkáte ve vaši každodenní praxi 

učitele? 

 

1)  

 

 

2)  

 

 

 

3)  

 

 
2. Domníváte se, že některý z těchto nedostatků můžete odstranit vy sami, tím že se budete 

v dané problematice dále vzdělávat?  

 
Vámi uvedený:  
 1. problém:  ANO, mohu odstranit             X             NE, nemohu odstranit   
 
2. problém:  ANO, mohu odstranit             X             NE, nemohu odstranit   
 
3. problém:  ANO, mohu odstranit             X             NE, nemohu odstranit   
 
 

3. Myslíte si, že učitelům 2. stupně ZŠ obecně chybí nějaké znalosti či dovednosti, jejichž 

nedostatek brání tomu, aby mohli plně vyhovět nárokům, které na ně dnešní doba klade?  

Vzdělávací potřeba Míra potřeby 

  Žádná Mírná Značná Vysoká 

Teoretické znalosti aprobačního oboru.         

Dovednosti tvorby kurikula / příprava a řízení 
projektů.         

Umění používat nové přístupy k učení a nové 
metody.         

Dovednost naučit žáky učit se a motivovat je 
pro celoživotní učení.         

Dovednosti  v oblasti informačních a 
komunikačních technologií.         

Dovednosti práce s integrovanými žáky a 
interkulturní komunikace.         

Vzdělávací potřeba Míra potřeby 



  Žádná Mírná Značná Vysoká 

Dovednosti v oblasti psychologie, speciální 
pedagogiky, poradenství.         

Vedení třídy.         

Dovednosti práce s žáky se speciálně- 
vzdělávacími potřebami.         

Jiné:         

          

          

          

      

4. Považujete další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) za důležité?  

1. NE 

2. ANO 

 

5. Pociťujete vy sami potřebu se dále vzdělávat? 

Vzdělávací potřeba Míra potřeby 

  Žádná Mírná Značná Vysoká 

Teoretické znalosti aprobačního oboru.         

Dovednosti tvorby kurikula.         

Umění používat nové přístupy k učení a nové 
metody.         

Dovednost naučit žáky učit se a motivovat je 
pro celoživotní učení.         

Dovednosti  v oblasti informačních a 
komunikačních technologií.         

Dovednosti práce s integrovanými žáky a 
interkulturní komunikace.         

 

 

 

 



Vzdělávací potřeba Míra potřeby 

  Žádná Mírná Značná Vysoká 

Dovednosti v oblasti komunikace se žáky a 
rodiči.         

Dovednosti v oblasti psychologie, speciální 
pedagogiky, poradenství.         

Vedení třídy.         

Dovednosti práce s žáky se speciálně- 
vzdělávacími potřebami.         

Jiné:         

          

          

          

     6. Co je pro Vás hlavním motivem se dále vzdělávat a rozvíjet? (maximálně 3)  

a) Zvyšování kvality práce  

b) Zájem o obor, danou problematiku 

c) Pozitivní zpětná vazba okolí 

d) Setkání s kolegy 

e) Nic, další vzdělávání je pro mě povinné 

f) Jiné: ____________________________________ 

 

 

7. Vyberte maximálně 3 způsoby profesního vzdělávání, které preferujete: 

a) návštěvy hodin kolegů, vzájemné hospitace 

b) exkurze do jiné školy 

c) setkání pedagogů, tzv. pracovní stoly 

d) samostudium  

e) individuální nebo skupinové vzdělávání mimo školu 

f) individuální nebo skupinové vzdělávání učitelů ve škole  

g) E-learning/ webináře 

h) Jiné: ____________________________________ 

 

 

 

 



8. Vyberte maximálně 3 způsoby vzdělávání, které naopak nemáte rádi: 

a) návštěvy hodin kolegů, vzájemné hospitace 

b) exkurze do jiné školy 

c) setkání pedagogů, tzv. pracovní stoly 

d) samostudium  

e) individuální nebo skupinové vzdělávání mimo školu 

f) individuální nebo skupinové vzdělávání učitelů ve škole  

g) E-learning/webináře 

h) Jiné: ____________________________________ 

 

9. Kde získáváte informace o nabídce programů DVPP? 

a) Internetové nabídky vzdělávacích agentur  

b) Papírové letáky a brožury 

c) Vedení vaší školy 

d) Jiné: ____________________________________ 

 

10. Je pro Vás nabídka vzdělávacích akcí v Moravskoslezském kraji dostačující? 

1. NE 

2. ANO 

 

11. Máte možnost se podílet na výběru vzdělávací aktivity, které se budete účastnit? 

1. NE 

2. ANO 

Jestli ano, co je pro vás kritériem při výběru vzdělávací akce? (Uveďte max. 3) 

a) Cena  

b) Vzdálenost místa, kde se akce koná 

c) Časová náročnost akce  

d) Lektor  

e) Hodnocení / recenze akce 

f) Zájem o dané téma  

g) Jiné: ____________________________________ 

 

 



12. Účastnil/a jste se v uplynulých 12 měsících nějakých níže uvedených vzdělávacích akcí? 

Pokud ano, jaký vliv měly získané poznatky na vaši praxi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Kolika akcí DVPP jste se v minulém roce zúčastnil/a?  

 

 

14. Chtěl/a byste se zúčastnit více akcí DVPP, než jste se v posledním roce účastnil/a?  

1. NE 

2. ANO 

 Ideální počet vzdělávacích akcí za rok:  

 

 

 Pokud ano, co bylo překážkou, která Vám bránila se zúčastnit ve větší míře? 

a) Vysoká cena 

b) Malá podpora zaměstnavatele 

c) Nedostatek času z důvodu pracovní vytíženosti 

d) Rodinné důvody 

e) Žádná vzdělávací akce z nabídky DVPP nesplňovala mé požadavky 

f) Jiné: ____________________________________ 

 

 

  Účast   Význam 

  Ano Ne   Žádný Malý  Značný  Velký 

Kurzy/workshopy zaměřené na prohloubení 
teoretických znalostí               

Kurzy/workshopy zaměřené na zdokonalení 
tzv. měkkých dovedností (např. 
komunikace, prezentace, apod.)               

Konference/ setkání pedagogů / tzv. 
pracovní stoly               

Návštěva jiné školy               

Vzájemné hospitace/ návštěva hodiny 
vašeho kolegy za účelem získání příkladu 
dobré praxe               

E-learning / webináře               

Jiné:                

                

                

        



15. Vzděláváte se sami ve svém volném čase v oblasti, která je důležitá pro kvalitní vykonávání 

vaší práce?  

1. NE  

2. ANO 

 

 Pokud ano, jak?  

a) Četba odborné literatury 

b) Četba internetových článků, webových stránek pro pedagogy 

c) Kurzy, školení 

d) Jiné: ____________________________________ 

 

 

Pokud máte jakýkoliv komentář k DVPP a vzdělávacích potřebám pedagogů a v otázkách pro něj 

nebyl prostor, můžete se vyjádřit zde.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha B: Kompetenční model Národní soustavy povolání - Učitel druhého 

stupně základní školy  

 

Kompetenční model Národní soustavy povolání tj. popis, co pedagog musí umět a znát, aby 

mohl dobře vykonávat svou práci, obsahuje 3 části:  

1. Měkké kompetence  

2. Obecné dovednosti 

3. Odborné znalosti a dovednosti  

 

1. Měkké kompetence 

Název / Popis úrovně Úroveň 0-5 

Efektivní komunikace 5 

formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na výborné úrovni 

praktikuje aktivní naslouchání bez výjimky za všech okolností 

zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené 

dokáže prezentovat na velkém fóru a svým projevem dokáže druhé přesvědčit 

dokáže od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s nimi 

dokáže využívat konstruktivní konflikty 

umí pracovat se zpětnou vazbou 

komunikuje s jinými kulturami 

Kooperace (spolupráce)  4 

aktivně působí na atmosféru a potřeby skupiny 

významně přispívá k dosahování skupinových cílů 

je schopen přebírat zodpovědnost za výsledky skupinové činnosti 

sdílí, aktivně vyhledává a nabízí relevantní informace 

Kreativita 3 

aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení či změně, je obdařen intuicí pro podnikatelské příležitosti 

má dostatek odvahy a/nebo vytrvalosti k realizaci či prosazení svých nápadů resp. „zlepšováků“ 

rizika s nimi spojená sice vnímá, ale nezabývá se jejich systematickou prevencí 

Flexibilita 4 

změny vítá, vidí v nich příležitosti, sám je vyhledává 



Název / Popis úrovně Úroveň 0-5 

nové myšlenky a podněty vítá, je otevřený všemu novému 

nebojí se rizika nepoznaných cest 

je připraven a ochoten učit se, má zájem dále se rozvíjet, obohacovat své znalosti a dovednosti 

přispívá svými náměty a vylepšuje stávající stav 

je schopen reagovat v nepředvídaných situacích a improvizovat 

Uspokojování zákaznických potřeb  4 

je empatický, předvídá potřeby a očekávání zákazníka 

jedná a komunikuje profesionálně 

usiluje o spokojenost, důvěru a dlouhodobý prospěch zákazníků 

dokáže účinně vyjednávat 

zvládá konfliktní situace 

přijímá osobní zodpovědnost 

Výkonnost 4 

jeho výkon je vysoce spolehlivý a stabilní, je příkladem v osobním nasazení 

orientuje se na výkon a na výsledek (přínos) 

konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje 

jeho osobní a týmové nebo firemní cíle jsou v souladu, zvyšuje efektivitu výkonu 

je schopen sebekontroly a sebemotivace, včetně sebezdokonalování 

Samostatnost 5 

dokáže cíl převést na kroky (úkoly) potřebné k jeho dosažení 

při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly odhadnout a rozložit 

plánuje a je schopen se dlouhodobě koncentrovat 

rychle a pružně se rozhoduje 

v případě potřeby neváhá vyhledat pomoc, dokáže získat veškeré potřebné zdroje (informace apod.) 

nebojí se nést osobní riziko, protože ho umí dobře posoudit 

Řešení problémů 5 

jak samostatné, tak týmové řešení problémů je mu zcela vlastní, je schopen vést řešitelské týmy 

na základě svých zkušeností se spoléhá na svou intuici, využívá kreativní myšlení 

vytváří motivující prostředí pro řešení problémů 

je schopen vytvářet nebo se podílet na tvorbě standardů, kterými předchází vzniku problémů 



Název / Popis úrovně Úroveň 0-5 

dokáže překonávat předsudky a stereotypy myšlení 

Plánování a organizování práce 4 

plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány a potřebami okolí 

snaží se svůj výkon neustále zlepšovat 

rozhoduje na základě priorit, preferuje důležité před naléhavým 

vytváří varianty plánu tak, aby efektivně směřovaly ke stanovenému cíli 

pracuje s riziky 

plánuje potřebné zdroje i jejich efektivní využití a čas 

vyhodnocuje naplňování cílů, plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná 

organizuje činnost svou a je schopen účinně zorganizovat činnost druhých 

Celoživotní učení 5 

aktivně pracuje na prohlubování své odbornosti a profesionality, předvídá 

 a může i ovlivňovat vývoj ve svém oboru 

dokáže rozpoznat a definovat vzdělávací potřeby svého okolí 

podporuje osobní rozvoj druhých 

sdílí znalosti a zajišťuje, aby znalosti byly sdíleny (knowledge management) 

Aktivní přístup 5 

je přirozeně aktivní, má pozitivní přístup k životu i k práci 

ovlivňuje dění kolem sebe, aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti 

je připraven podstoupit osobní riziko, aby mohl dosáhnout cíle 

předvídá situace a přijímá opatření 

hledá řešení, dívá se dopředu, aby mohl vytvářet příležitosti 

zapojuje ostatní do svých projektů 

Zvládání zátěže 4 

podává velmi dobrý výkon i v zátěžových situacích, je vytrvalý 

neúspěch chápe jako příležitost udělat to příště lépe 

změny vnímá jako samozřejmost, vítá je 

při překonání překážek analyzuje situaci, hledá alternativy a volí nejvhodnější řešení 

nenechá se odradit 

rutinní úkoly dokáže vykonávat po dlouhou dobu, má silnou vůli 



Název / Popis úrovně Úroveň 0-5 

ovládá své emoce, otevřeně vyjadřuje pocity 

ví, co zvládne a důvěřuje svým schopnostem 

Objevování a orientace v informacích 4 

cíleně vyhledává informace, ověřuje si důvěryhodnost zdrojů 

v informacích dokáže vidět možné příležitosti 

využívá netradiční zdroje informací 

strukturuje a dokumentuje získané informace inovativním způsobem 

umí pracovat s technologiemi pokrokově 

Vedení lidí (leadership) 4 

Jednoznačně přebírá zodpovědnost za skupinový výkon i v případě neúspěchu,  

analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření 

snaží se, aby všichni členové týmu pochopili a ztotožnili se se skupinovým cílem,  

s jeho posláním a programem – organizuje strategické mítinky 

je vynikajícím příkladem pro druhé – tj. vzorem 

chová se jako vůdce – nezalekne se obtíží, nevyhýbá se komplikovaným situacím, 

 ostatní na něj mohou spoléhat, je věrohodný a spolehlivý vůdce 

zapojuje jednotlivé členy do vedení porad a řízení 

školí a trénuje své podřízené, dokáže jim připravit studijní materiály 

dokáže podřízeným dát prostor a možnost převzít zodpovědnost za dílčí úkoly skupinového 

 výsledku, deleguje jim pravomoci 

hodnotí kompetence podřízených a navrhuje možnosti a příležitosti k osvojování 

 dalších poznatků a k rozvoji jejich kompetencí, koučuje 

Ovlivňování ostatních 4 

své jednání a prezentaci plánuje a připravuje tak, aby se přizpůsobil danému 

 posluchači s cílem jej ovlivnit nebo přesvědčit 

předvídá a připravuje se na reakce druhých 

vytváří koalice, využívá třetích stran nebo poradců k ovlivňování druhých 

záměrně poskytuje nebo neposkytuje informace, aby získal specifický vliv 

jeho verbální prezentace v mateřském jazyce je vynikající, rovněž neverbální  

projev dokáže výrazně zaujmout posluchače 

tréma nemá vliv na jeho dovednost zaujmout a přesvědčit ostatní 



Název / Popis úrovně Úroveň 0-5 

po přípravě je schopen prezentovat a jednat i v cizím jazyce 

využívá různých forem a metod ovlivňování a přesvědčování 

 

2. Obecné dovednosti (Generic hard skills) 

Jsou souborem obecných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně 

nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou napříč obory přenositelné a 

uplatnitelné.  

Obecné dovednosti využívají úrovně 0 až 3. Pro jednotlivé dovednosti je definována každá 

úroveň samostatně. Nejnižší úrovně dovednosti vyjadřují nízké nebo žádné požadavky na 

zvládání dané dovednosti, naopak nejvyšší úroveň vyjadřuje vysoké požadavky na zvládnutí 

dovednosti. 

 

Název / Popis úrovně Úroveň 0-3 

Počítačová způsobilost 3 

ovládá pokročilejší ovládání počítače (databáze, převody mezi kancelářskými aplikacemi, 

řešení jednodušších problémů) 

používá nové aplikace, uvědomuje si analogie ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací 

využívá funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, formátování, grafická animace) 

Způsobilost k řízení osobního automobilu 0 

Numerická způsobilost 3 

provádí složitější aritmetické a geometrické výpočty a operace 

provádí převody mezi různými měrovými soustavami 

Ekonomické povědomí 2 

orientuje v ekonomických pojmech 

orientuje se v běžných účetních dokladech (faktura, objednávka, příjemka apod.) 

orientuje se v tvorbě kalkulací, vytvoří jednodušší rozpočty a pracuje v souladu s nimi 

orientuje se v základních ekonomických ukazatelích obchodní činnosti (marže, zisk, náklady) 

a terminologii 

zvládá vyhledat si a zajistit financování (úvěr) a pojištění 

zvládá založit si a vést bankovní účet (internet banking, tele banking) 



Název / Popis úrovně Úroveň 0-3 

Právní povědomí 2 

zvládá posoudit a vysvětlit zásady právně přípustného jednání  

(co je z hlediska platných zákonů přípustné a co nikoliv) 

zvládá práci s informacemi v oblasti práva (kde nalézt informace, 

na jaké instituce se v případě potřeby obrátit) 

orientuje se v základech obchodně-smluvní problematiky 

(např. nákup, prodej a převody nemovitostí) 

orientuje se v základech legislativy soukromého podnikání (daně, ustavování společnosti) 

Jazyková způsobilost v češtině 3 

důkladně se orientuje a rozumí i náročným odborným textům, 

které se dané pracovní oblasti přímo nedotýkají, rozlišuje styl písemného projevu 

plynule a spontánně reaguje, včetně komunikace s rodilými mluvčími, 

využívá jazykové prostředky pružně a efektivně pro nejrůznější účely 

(společenské, profesní), přesně formuluje své názory a vyjadřuje se i ke složitějším tématům 

rozumí rozsáhlým i méně zřetelně strukturovaným výpovědím 

sestaví strukturované podrobné písemné texty i na složitá témata, formálně 

a stylisticky přizpůsobí tyto texty danému účelu 

Jazyková způsobilost v angličtině 2 

B1 - V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně 

setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním 

způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, 

kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, 

která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události, sny, 

naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány 

B2 – Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, 

včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak plynule 

a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí 

na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, 

vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností 

Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0 



3. Odborné znalosti a dovednosti (Specific hard skills, technical hard skills and 

knowledge)  

Jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon jednotky práce. Dají se relativně 

jednoduše a jednoznačně změřit a ověřit testem nebo praktickou zkouškou. 

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon určité pracovní 

činnosti nebo souboru pracovních činností. Pro výkon pozice učitele 2. Stupně ZŠ jsou 

obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí: 

 obecná pedagogika 

 vzdělávání a výchova v základním školství 

 výuka všeobecně vzdělávacích disciplin 

 řešení výchovných problémů 

 řešení studijních problémů 

 výchova a vzdělávání zvlášť nadaných dětí 

 integrace postižených dětí mezi děti nepostižené 

 didaktika a didaktická technika 

 vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení 

Odborné dovednosti - jedná se o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi. 

V případě učitele jde tedy zejména o:  

 Spolupráci s výchovným poradcem 

 Vedení třídních schůzek a další spolupráce a komunikace s rodiči 

 Vyučování formou příkladů, problémových situací, vedení k vlastnímu objevování, 

organizace samostatné činnosti žáků (studentů) 

 Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů 

 Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny 

 Úpravy obsahu učiva podle změn ve vývoji vědy a techniky, podle zaměření podniků 

v místě školy, apod. 

 Provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení schopnostem žáků 

 Motivování k zájmu o učivo 

 Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo 

 a další … 

 


