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Úvod 
 

V dnešní době si již nejspíš každá organizace uvědomuje, že jedním z nejpodstatnějších 

článků a stěžejním faktorem úspěchu celého jejího fungování jsou lidé, kteří v ní pracují. Ti 

představují často největší bohatství organizace a do značné míry rozhodují o tom, zda 

organizace uspěje či nikoliv. Proto je nezbytné, aby organizace o své pracovníky pečovaly a 

zvyšovaly jejich dovednosti a schopnosti pomocí neustálého vzdělávání a rozvoje. Je důležité 

si uvědomit, že tato tvrzení se netýkají pouze soukromých firem, ale platí i pro státní 

organizace – tedy i pro školu. Ta díky svému specifickému poslání přímo roste a padá 

s kvalitou svých zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci jsou tedy předpokladem kvalitní výuky. 

Svět se však mění stále rychleji a současná doba klade na pedagogy vysoké nároky, s kterými 

se musí vyrovnat. Podpůrným mechanismem by jim měl být mimo jiné systém jejich dalšího 

vzdělávání. Aby další vzdělávání pedagogů v konečném důsledku přineslo „zisk“ v podobě 

zvýšené kvality či efektivity práce školy, je nezbytné, aby vycházelo ze zjištění skutečných 

vzdělávacích potřeb pracovníků školy.  

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů na druhém 

stupni základní školy. Proto v teoretické části této práce nejprve nastíním určitý model 

kvalitní školy, následně pak vymezím samotnou učitelskou profesi, a jelikož se v druhé části 

práce zaměřím pouze na učitele druhého stupně základní školy, považuji za nezbytné uvést 

požadavky a nároky, které jsou kladeny na vykonávání této práce. Další kapitolu věnuji 

dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a následně přejdu k celému procesu analýzy 

vzdělávacích potřeb. Nejdříve tento pojem definuji, poté se budu věnovat zdrojům, metodám 

a způsobům, které jsou podstatné pro její správné provedení. Poslední kapitola této části práce 

bude věnována již konkrétně vzdělávacím potřebám učitelů.  

V empirické části budu prezentovat výsledky analýzy vzdělávacích potřeb, kterou jsem 

realizovala na Základní škole v Šenově metodou dotazníku, rozhovoru a studia dokumentů a 

poté uvedu závěry pro další vzdělávání učitelů na této škole. 
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1 Koncept kvalitní školy  
 

Pro dosažení vytčeného cíle mé bakalářské práce považuji za nutné nastínit určitý obraz 

kvalitní školy. Položme si tedy otázku, jak by taková škola měla vypadat? Jakou podobu by 

měl mít koncept kvalitní, dobré školy? O co usilovat a co se naopak snažit překonat?  

Kvalita vzdělávání je v zemích Evropské unie považována za jednu z politických priorit. 

Všeobecně je považována za klíčovou podmínku pro demokratický rozvoj společnosti, 

zejména z hlediska její sociální soudržnosti a kultivace občanských kvalit, ale také pro 

ekonomickou prosperitu dané země. V České republice se výchozím rámcem pro utváření 

různých modelů kvalitní školy stal Národní program rozvoje vzdělávání v ČR – tzv. Bílá 

kniha, jejíž platnost není časově ohraničena. (Univerzita Karlova, 2002, s. 24–31)  

Nyní se o její aktualizaci a konkretizací směrů a cílů vzdělávací politiky pokouší 

připravovaný dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (Strategie 

vzdělávání 2020). Ten by měl zohlednit i některé nové trendy ve vzdělávání, jako je například 

dynamický vývoj informačních a komunikačních technologií. V lednu 2013 zahájilo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jeho přípravu. Základní vizí dokumentu je 

nastavení vzdělávací politiky České republiky směřující k rozvoji vzdělávacího systému, v 

němž:  

 vzdělání je hodnotou samo o sobě, 

 vzdělávání se nachází v popředí veřejného i soukromého zájmu, 

 kvalitní vzdělávání je přístupné pro každého, funguje efektivně, spravedlivě a dává 

všem stejnou šanci, 

 žáci a studenti vědí, co se od nich na každé úrovni vzdělávání očekává a co mohou oni 

očekávat od něj, 

 žáci a studenti se rádi učí a jsou motivováni pro celoživotní vzdělávání, 

 učitelé provázejí žáky a studenty vzdělávacím procesem, pomáhají jim dosahovat 

maxima jejich možností a spolu s nimi se rozvíjejí. (Hlavní směry strategie vzdělávací 

politiky do roku 2020, 2013, s. 5) 

Tématem kvalitní školy se v kontextu kurikulární reformy zabývali také pracovníci 

Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Ti specifikovali několik oblastí, které takovouto 

školu blíže charakterizují: 
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1. Škola má jasné cíle, panuje shoda na jejich zaměření, postupech a časových 

horizontech naplňování, dochází k pravidelnému hodnocení, jak je cílů dosahováno, a 

k jejich korekci.  

2. Převažující strategií je spolupráce, a to ve všech oblastech. 

3. Škola má o žáky zájem, důsledně se snaží o inkluzívní vzdělávání, přizpůsobuje výuku 

i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným. 

4. Učitelé své žáky dobře znají. Průběžně sledují jejich potřeby a možnosti a 

přizpůsobují jim společnou, nebo individualizovanou činnost. 

5. V rámci svých možností se škola trvale zabývá rekonstrukcí vzdělávacího obsahu a 

hodnocením vzdělávacích postupů (strategií), použitých metod a výsledků své 

činnosti. Běžnou součástí práce učitelů jsou diskuse o tom, co a proč se ve výuce děje, 

co se daří a nedaří a proč, k jakým změnám v obsahu a metodách výuky by mělo dojít. 

Výběr a strukturování učiva je v konečné fázi promyšleným dílem učitelů s přispěním 

žáků.  

6. Škola vytváří příznivé a bezpečné prostředí, má svůj řád a pravidla, jasný systémem 

hodnocení žáků i učitelů.  

7. Škola informuje o všem, co se v ní děje, co zamýšlí. 

8. Přístup k rodičům je klientský. Pedagogové vystupují vůči rodičům profesionálně.  

9. Škola nabízí rodičům aktivity a činnosti, které umožňují poznat záměry školy, její 

činnost i hodnocení této činnosti. (Janík a kol., 2011, s. 18) 

Po tomto vymezení charakteristik kvalitní, resp. „ideální“ školy z hlediska odborníků, se 

nabízí otázka, jak si ideální školu představuje veřejnost. Při hledání odpovědi na tuto otázku 

budu vycházet ze dvou studií, tou první je studie z roku 2010 s názvem „Pohledy 

na budoucnost české školy - rodiče a veřejnost“, jejímiž autory jsou Karel Černý, David 

Greger, Eliška Walterová a Martin Chvál. 
1
  

Druhá studie nese název „Budoucnost školy v percepci školského managementu“ z roku 2007 

a autorem je Karel Černý. 
2
 

                                                           
1 Tématem této empiricky laděné studie je percepce budoucnosti české školy. Vychází z analýzy dat z 

kvantitativního výzkumu veřejného mínění dospělé české populace a také z analýzy dat šetřící názory rodičů, 

jakožto specifické zájmové skupiny více spjaté a znalé reality české školy. To umožňuje pokus o syntézu těchto 

analýz. Teoreticky je studie ukotvena zejména v konceptu „Demand-led Schooling“ a kontextu experty OECD 

rozpracovaných scénářů školy budoucnosti. (Černý, Greger, Walterová, Chvál, 2010, s. 93) 
  
2
 Studie pojednává o empirickém výzkumu percepce budoucnosti školy a vzdělávání a vychází z dotazníkového 

šetření mezi představiteli školského managementu. Částečně navazuje na již provedená domácí i zahraniční 

šetření (ověřování scénářů budoucnosti školy OECD, delfská studie LEONIE). Studie se zaměřuje na tyto oblasti: 
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Obě dvě vychází z projektu OECD Schooling for Tomorrow (2001), který mimo jiné 

předkládá šest možných scénářů dalšího vývoje školství. Těchto šest modelů bylo předloženo 

účastníkům obou českých studií a ti odpovídali na otázku, které modely považují za žádoucí.  

Široká veřejnost nevykazuje jednotný názor, přesto však celkově převážily preference 

myšlenky rescholarizace, tedy  posilování funkcí školy jako nenahraditelné sociální instituce. 

Rescholarizační scénáře školy reprezentují dva modely OECD, a to komunitní model a model 

učící se školy. Ty získaly „sympatie“ více než 90 % respondentů z řad školského 

managementu a celých dvou třetin (66 %) respondentů z řad široké veřejnosti. Oproti tomu 

„outsiderem“ se stal tradiční byrokratický model školy, tedy model, který nejlépe odpovídá 

současné situaci. Preferuje jej pouze 12% dotázaných zástupců školského managementu a 

zhruba 26% široké veřejnosti v ČR.  

Zmíněné rescholarizační scénáře jsou blíže charakterizovány takto: 

 

1. Model učící se školy – toto pojetí odpovídá potřebám rozvíjející se společnosti vědění 

a ekonomiky založené na znalostech. Předpokladem je otevřenost učitelstva k novým 

přístupům a metodám, zvýšená inovativnost institucí profesní přípravy i dalšího vzdělávání 

učitelů. Škola funguje jako „učící se organizace“ zaměřená na permanentní vnitřní 

zdokonalování s klíčovou rolí týmové práce pedagogů a vysokých manažerských nároků 

kladených na personál. Typická je specifická profilace jednotlivých škol, důraz na vysokou 

kvalitu a šíři nabídky, personalizace vzdělávacích procesů šitých na míru jednotlivým žákům. 

Zvýšená pomoc je věnována zaostávajícím žákům, utváření ročníků, tříd a učebních skupin je 

výrazně variabilnější a výraznější roli hraje také experimentování. Mezi jednotlivými školami, 

ale i dalšími „učícími se organizacemi“, se vytváří síť vazeb, které podporují další inovace. 

Předpokládá se zachování silné podpůrné role centrálních státních struktur se zvláštním 

zřetelem na pomoc nejslabším školám. 

2. Komunitní model školy – v tomto pojetí se škola stává hlavním střediskem 

společenského života obce. Typické jsou intergenerační aktivity včetně celoživotního 

vzdělávání a také posilování statusu učitele. Předpokladem tohoto scénáře, stejně jako  

v případě modelu učící se školy, je široký společenský konsenzus (zde klíčová role 

vzdělanějších sociálních skupin a médií) ohledně významu školního vzdělávání jako 

                                                                                                                                                                                     
budoucnost školy, klíčoví aktéři a klíčové problémy, hodnocení důležitosti celospolečenských trendů pro 

budoucnost školy a vzdělávání a jednotlivých opatření vzdělávací politiky. (Černý, 2007, s. 43) 
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nejúčinnějšího nástroje proti sociální fragmentaci a ztrátě společenských hodnot. Ten je však 

provázen i příslušným přesměrováním finančních toků. (Černý, 2007, s. 46) 

Posledních dvacet let bylo poznamenáno významným vědecko-technickým pokrokem a 

společenskými změnami, díky kterým došlo k proměně postavení a role učitelů ve 

vzdělávacím systému. Navzdory těmto změnám učitelé stále zůstávají klíčovým prvkem 

vzdělávacího procesu každého žáka a studenta. Nekvalitní učitel nedokáže zajistit kvalitní 

výuku ani v případě bezvadných podmínek. Naopak kvalitní učitel dokáže velmi dobře 

kompenzovat situace, kdy podmínky vzdělávacího procesu nejsou zcela ideální. Český 

vzdělávací systém se aktuálně potřebuje vyrovnat s proměnami okolního světa a odstranit 

překážky bránící zajištění příznivých podmínek pro kvalitní výuku. Stěžejní roli v tomto 

nesnadném procesu hraje právě učitel, působící souběžně jako aktér, prostředník i jeden z cílů 

probíhajících změn. Vizí výše zmíněné Strategie vzdělávání 2020 je dosažení takového stavu, 

kdy učitel provází žáka a studenta vzdělávacím procesem, pomáhá mu dosahovat maxima 

svých možností a spolu s ním se rozvíjí. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2013) 

Jestliže usilujeme o opravdovou změnu, nemůžeme k ní učitele zvnějšku přinutit (přinutit je 

můžeme pouze k formálnímu naplnění požadavků na změnu). Klíčový je impulz zevnitř, 

ochota rekonstruovat svou profesní identitu a pracovat na svém profesním rozvoji. (Straková, 

Spilková, Simonová, Friedleandaerová, Hanzák, 2013, s. 96) 
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2 Učitelství jako profese  
 
 „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel 

inspiruje.“ 

Charles Farrar Browne 

2.1 Vymezení učitelské profese 
 

Pro tuto práci je pojem „učitel“ stěžejní, a proto je důležité jej podrobněji vymezit a vysvětlit, 

stejně jako pojmy, které s ním bezprostředně souvisí. Pro jejich objasnění budu vycházet jak z 

pedagogické tak také právní teorie.   

Nejobecnější kategorií je termín edukátor. Jde o profesionála, který provádí edukaci (někoho 

vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, instruuje aj.). Z toho je zřejmé, že edukační 

činnost je charakteristická pro řadu profesí, nejen pro tu učitelskou. (Průcha, 2002, s. 17–18).  

Druhou konkrétnější kategorií je pedagogický pracovník. V praxi bývá tento pojem často 

ztotožňován s pojmem učitel, to však není správné. Dle § 2 zákona č. 563/2004 Sb. jsou 

učitelé součástí širší profesní skupiny nazvané pedagogický pracovník. Do této skupiny pak, 

tedy kromě učitelů, dále také patří: 

a) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

b) vychovatel, 

c) speciální pedagog, 

d) psycholog, 

e) pedagog volného času, 

f) asistent pedagoga, 

g) trenér, 

h) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, 

i) vedoucí pedagogický pracovník 

Význam pojmu učitel se jeví jako naprosto zřejmý, přesto zde uvedu přesnou definici, kterou 

nalezneme v Pedagogickém slovníku, kde kolektiv autorů Průcha, Walterová, Mareš uvádí, že 

„učitel je jedním ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný 

pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledek tohoto 

procesu.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 261) 

Druhá definice, i přesto že pochází z roku 1933, neztrácí svou platnost ani dnes. Myslím si, že 

právě naopak její platnost roste přímo úměrně s dobou.  

http://citaty.net/autori/charles-farrar-browne/
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„Učitel je osobnost zprostředkující ve škole i mimo ni zvláště nedospělé osobě, žákovi, 

poznatky i zručnosti (dovednosti) a rozvoj duševních schopností i fyzické zdatnosti vůbec. 

Vedle tohoto úkolu, vyplývajícího z vlastního významu slova učiti, se dává učiteli i druhý úkol, 

působiti na rozvoj chování žáka a tím na vytvoření jeho povahy, charakteru. V těchto úkolech 

přejímá dnes učitel úkoly, jež dříve mívala namnoze sama rodina. Proto je potřeba stálé 

spolupráce rodiny a školy, lépe řečeno rodičů a učitelů, aby se oba tito činitelé lidské výchovy 

stále navzájem doplňovali a podporovali.“ (Masarykův slovník naučný, 1933, s. 439) 

Již výše zmíněný zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících rozlišuje mezi těmito 

kategoriemi učitelů pro různé stupně a typy škol:  

 Učitel mateřské školy 

 Učitel prvního stupně základní školy 

 Učitel druhého stupně základní školy 

 Učitel přípravné třídy základní školy 

 Učitel přípravného stupně základní školy speciální 

 Učitel střední školy 

 Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné    

škole a konzervatoři 

 Učitel vyšší odborné školy 

 Učitel náboženství 

 Učitel odborného výcviku v zařízení sociálních služeb 

Uvedeným zákonem je nepřímo deklarována nesvébytnost profese „učitel“, jejím podřazením 

legislativně dané profesi „pedagogický pracovník“. Zákon uvádí velmi podrobně u 

jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků kritéria, která jsou požadovaná pro dosažení 

odborné a pedagogické způsobilosti. Podmínkou odborné způsobilosti jsou vědomosti a 

dovednosti získané odpovídajícím studiem, pro jednotlivé kategorie jsou přesně určeny 

požadované úrovně studia, případně stanoveny příslušné školy. (Kohnová, 2004, s. 26–27) 

 

 

2.2 Učitel druhého stupně základní školy  
 

Jelikož se ve své práci zaměřím pouze na učitele druhého stupně základní školy, považuji za 

nezbytné uvést požadavky a nároky, které jsou kladeny na vykonávání této práce. Budu při 
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tom vycházet z Národní soustavy povolání, která monitoruje a eviduje požadavky na výkon 

jednotlivých povolání na trhu práce. Povolání učitele druhého stupně základní školy, zde 

nalezneme pod identifikačním číslem 30015 a stručnou charakteristiku uvádí popis jeho 

práce: „Učitel druhého stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při 

vyučování směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách a školách zřízených pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami.“  (Národní soustava povolání, 2008) 

Druhým stupněm základní školy je myšlena 6.9. třída, tzn. žáci ve věku 1215 let. Na rozdíl 

od učitelů prvního stupně je pro učitele druhého stupně charakteristická specifická aprobace 

pro vyučování konkrétního předmětu.  

Detailnější popis pracovních činností učitele druhého stupně základních škol:  

 Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí a dovedností žáků v rámci 

školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí. 

 Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a aktualizace 

individuálních vzdělávacích plánů pro druhý stupeň základní školy. 

 Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, popř. do 

individuálních vzdělávacích plánů. 

 Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka, s 

využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních 

učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek. 

 Vzdělávání nadaných žáků a podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich 

pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem a poskytování konzultací žákům, 

příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace. 

 Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů 

ve vzdělávání. 

 Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu 

nad žáky, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků. 

 Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická 

činnost v oblasti pedagogiky a psychologie. (Národní soustava povolání, 2008) 

Kvalifikační požadavky 
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Jako nejvhodnější přípravu pro tuto pozici uvádí Národní soustava povolání (2008) 

absolvování magisterského studijního programu v oboru učitelství pro základní školy. Jinou 

alternativou pak může být magisterský studijní program v oboru pedagogika, magisterský 

studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče a magisterský 

studijní program v oboru speciální pedagogika. 

Profesní kompetence učitele 

V současné době je téma profesních kompetencí velmi diskutované a populární. To dokazuje i 

počet autorů, kteří se zaměřují přímo na profesní kompetence učitelů (v ČR je to např. 

Spilková, Vašutová, Švec, Walterová, Lukášová-Kantorková atd.). Nadužívání tohoto pojmu 

však způsobilo mírnou nejednoznačnost a nejasnost jeho významu. Obecně lze však říci, že 

termín kompetence je v učitelské profesi vnímán jako způsobilost. Dle Kohnové a kol. (2012, 

s. 121) touto způsobilostí rozumíme soubor subjektivních předpokladů pro výkon úspěšné 

profese učitele.  

Kolektiv autorů Průcha, Walterová, Mareš (2003, s. 56) definují kompetence jako soubor 

profesních a osobnostních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl 

efektivně vykonávat své povolání. 

Katalog Národní soustavy povolání (2008) vymezuje kompetence jako „souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností a postojů umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce a 

vyjadřující předpoklady k výkonu určitého souboru činností.“ Udává také tři základní 

vlastnosti kompetencí:  

 musí být sledovatelné, 

 musí být měřitelné / hodnotitelné, 

 musí být trénovatelné / přístupné změně a rozvoji. 

Velmi detailně se touto problematikou u nás zabývá Vašutová (2004, s. 92), která vymezuje 

kompetence jako „otevřený a rozvoje schopný systém profesních kvalit, které pokrývají celý 

rozsah výkonu profese v komponentách znalostí, dovedností, zkušeností, postojů a 

osobnostních předpokladů, které jsou vzájemně provázané a chápané celostně. Kompetence 

jsou konstruktem, který charakterizuje efektivní jednání učitele v jednotlivých vrstvách jeho 

činnosti a v jednotlivých pedagogických rolích.“ Dále charakterizuje sedm oblastí 

kompetencí, ty vychází ze vzdělávacích cílů a postihují celou šíři pedagogických činností 

učitele:  
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1. Kompetence předmětová/oborová 

 Učitel má osvojeny systematické znalosti aprobačního předmětu odpovídajícím 

potřebám ZŠ, tyto poznatky dokáže převést do obsahů vyučovacích hodin a zároveň dovede 

integrovat mezioborové poznatky a vytvářet mezioborové vztahy. Navíc je schopen 

transformovat metodologii poznávání daného oboru do způsobu myšlení žáků v daném 

vyučovacím předmětu. 

2. Kompetence didaktická a psychodidaktická 

 Učitel ovládá strategie vyučování a učení, dovede užívat základní metodický repertoár 

a je schopen přizpůsobit jej individuálním potřebám žáků a požadavkům konkrétní školy. Má 

znalosti o RVP a dovede vytvářet ŠVP a projekty výuky. Správně využívá nástroje hodnocení 

vzhledem k vývojovým a individuálním zvláštnostem žáků. Dovede používat informační a 

komunikační technologie pro podporu učení žáků. 

3. Kompetence pedagogická 

 Učitel zná procesy výchovy v rovině teoretické a praktické. Dovede se orientovat 

v kontextu výchovy a vzdělávání na základě znalostí vzdělávacích soustav a trendů ve 

vzdělání. Je schopen podporovat zájmy a rozvoj individuálních kvalit žáků. 

4. Kompetence diagnostická a intervenční 

 Učitel dovede použít prostředky pedagogické diagnostiky a diagnostikovat sociální 

vztahy ve třídě, identifikovat žáky se specifickými poruchami učení a chování a uzpůsobit tak 

metody vyučování a výběr učiva jejich možnostem. Také ovládá způsoby vedení nadaných 

žáků. Umí rozpoznat sociálně patologické projevy žáků a zná možnosti jejich řešení a 

prevence, dokáže řešit školní výchovné situace a výchovné problémy. 

5. Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní 

 Učitel ovládá prostředky tvorby klimatu a prostředky socializace žáků. Zná možnosti a 

meze vlivu mimoškolního prostředí, vrstevníků a médií, dovede analyzovat příčiny 

negativních postojů a chování žáků a užít prostředky prevence a nápravy. Ovládá prostředky 

komunikace pedagogické komunikace ve třídě (škole). Dovede uplatnit efektivní způsoby 

komunikace jak ve třídě (škole) tak při spolupráci s rodiči, orientuje se v problematice rodinné 

výchovy. 

6. Kompetence manažerská a normativní 
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 Učitel má základní znalosti o zákonech a dalších normách vztahujících se k výkonu 

jeho profese. Ovládá základní administrativní úkony spojené s jeho náplní práce. Dokáže 

organizovat mimovýukové aktivity v rámci třídy a školy, dokáže vytvářet projekty pro 

institucionální spolupráci včetně zahraniční. 

7. Kompetence profesně a osobnostně kultivující 

 Učitel disponuje znalostmi filozofie, politiky, práva, ekonomiky, a působí jimi na 

formování postojů a hodnot žáků. Řídí se profesní etikou a reprezentuje svou profesi. Je 

schopen kooperace s kolegy. Dokáže reagovat ve své práci na změny vzdělávacích podmínek.  

(Vašutová, 2004, s. 106 – 109)  
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3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Pedagogičtí pracovníci jsou z pohledu stále se měnících podmínek prostředí důležitým 

činitelem existence a rozvoje společnosti. Prášilová (2006, s. 115) dle Khonové uvádí: „Jen 

soustavně a systematicky vzdělaný 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, politické skutečnosti.“ Z tohoto pohledu je další vzdělávání pedagogických 

pracovníků chápáno jako hlavní nástroj rozvoje a případné proměny školství, proto je mu také 

ze strany státu věnována pozornost. (Prášilová, 2006, s. 115) 

 

3.1 Legislativní vymezení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Stát legislativně upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich 

další vzdělávání a kariérní systém. Projevuje tak svůj zájem o kvalifikované vykonávání této 

profese. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) je upraveno zejména 

zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a 

vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů 

Podle § 24, odst. 1 má pedagogický pracovník „po dobu své pedagogické činnosti povinnost 

dalšího vzdělávání, kterým si obnovuje, udržuje a doplňuje kvalifikaci“. Plán dalšího 

vzdělávání pedagogického pracovníka určuje ředitel školy, který jej stanoví až po předchozím 

projednání s příslušným odborovým orgánem. Při jeho tvorbě bere ohled nejen na potřeby a 

rozpočet školy, ale také na zájmy pedagogického pracovníka.  

DVPP se může uskutečňovat jednak samostudiem nebo pod záštitou vzdělávací instituce, 

která po úspěšném absolvování studia vydává osvědčení. Pedagogický pracovník pracující na 

plný úvazek má nárok čerpat volno až 12 dní ve školním roce pro své další vzdělávání. Pokud 

však této možnosti nevyužije, nevyčerpané volno bez náhrady zaniká. 

2. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 
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Tato vyhláška v prvé řadě vymezuje 3 druhy DVPP:  

- Studium ke splnění kvalifikačních požadavků 

- Studium ke splnění dalších kvalifikačních požadavků 

- Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

Dále pak upravuje složení a činnost akreditační komise (část druhá), která má za cíl regulovat 

nabídku vzdělávacích programů, a vymezuje podmínky zařazení pedagogických pracovníků 

do jednotlivých kariérních stupňů (část třetí).
3
 

3.2 Definice dalšího vzdělávání učitelů 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků by mělo být přínosem jak pro učitele, tak žáky, 

přínosem pro školu a její celkovou atmosféru a nepochybně i přínosem pro celou lidskou 

společnost. Spolu se sebevzděláváním a zkušenostmi získaných praxí je součástí profesního 

rozvoje.  

Termín profesní rozvoj tedy není synonymem pro termín další vzdělávání, ale je mu 

nadřazený. Podle Kohnové (2004, s. 20) profesní rozvoj učitele představuje rozsáhlý soubor 

rozmanitých aktivit, kterými učitel rozvíjí své individuální schopnosti, znalosti a další 

charakteristiky svého povolání. Jak bylo zmíněno výše, učitelé patří mezi pedagogické 

pracovníky a vzhledem k cíli mé práce se nadále budu věnovat pouze jim, proto následujícími 

tezemi charakterizuji další vzdělávání učitelů jako:  

- systematický, nepřetržitý a koordinovaný proces, který navazuje na negraduální 

vzdělání a trvá po celou dobu učitelovy profesní dráhy
4
, 

- celoživotní rozvíjení profesních kompetencí učitele a trvalý osobnostní rozvoj učitele, 

- nejrozsáhlejší resortní a celospolečensky významná oblast vzdělávání dospělých, 

- jeden ze základních předpokladů transformace školství, 

- nejefektivnější forma vyrovnávání obsahu i metod vzdělávání a výchovy ve školství 

s rychlými proměnami v hospodářsko-technickém i kulturně-sociálním kontextu. 

(Kohnová, 2004, s. 59) 

 

Specifikum dalšího vzdělávání učitelů lze spatřovat především v jeho institucionální podobě.
5
 

Kromě toho je spojeno také s nárokem na profesionalizaci. Profesionalizace v tomto smyslu 

                                                           
3
 Důležitost DVPP je zmíněna také v dalších strategických dokument ČR např. v Bílé knize (MŠMT, 2001), ve 

Strategii celoživotního učení (2006) a také v nově připravované Strategii vzdělávání 2020 (2013).  
4
 Další vzdělávání by mělo být nástrojem kariérního postupu – zatím tuto funkci výrazněji v praxi neplní. 

Pozornost zaslouží připravovaný projekt MŠMT. (Kohnová, 2004, s. 59) 
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znamená jak profesionalizaci učitelů, tak i profesionalizaci systému tohoto vzdělávání a 

zajištěnou nezpochybnitelnou profesní úroveň vzdělavatelů v tomto systému. (Kohnová, 

2012, s. 20) 

 

3.3 Cíle a úkoly dalšího vzdělávání učitelů 
 

Z uvedených definic dalšího vzdělávání učitelů jsme si mohli všimnout, že již v sobě zahrnují 

ohled na předpokládané cíle tohoto vzdělávání. Ty bývají definovány buď velmi široce, nebo 

se jejich autoři snaží konkrétněji poukázat na přínos pro jednotlivce, školy a především žáky.  

Když se tedy zaměříme na definování cílů z obecnějšího hlediska, je zdůrazňováno nejčastěji 

těchto pět cílů:  

1. zdokonalování profesních dovedností učitelů, 

2. vnitřní rozvoj školy, 

3. zdokonalování vyučovacího a učebního procesu, 

4. zavádění inovací a změn ve vzdělávání, 

5. osobnostní vývoj učitelů. (Kohnová, 2004, s. 62). 

Při konkrétně zaměřeném formulování cílů pro jednotlivce se obvykle vychází 

z požadovaných kompetencí učitele, jejichž rozvoj by mělo vzdělávání přirozeně podporovat. 

Cílem tak je: 

- zlepšit vlastní kompetence a kvalifikaci, dosáhnout profesionálního mistrovství, 

radosti a důvěry v sebe, 

- naučit se adekvátním způsobům zapojování do změn a dění v instituci (socializační 

funkce vzdělávání), 

- přispět k profesionalizaci, stát se více odpovědným a autonomním, 

- účastnit se vytváření kolektivní identity, sdílené kultury, 

- pracovat s legitimitou moci, umět vyjednávat, 

- stát se odborníkem v dosahování nových a ambiciózních cílů, 

- vytvářet o sobě dobrou představu uvnitř i vně organizace, 

- připravit se na interní a externí mobilitu (horizontální nebo vertikální), 

- přizpůsobit osobní kvalifikaci své pozici, 

                                                                                                                                                                                     
5
 Institucionální forma není podmíněna realizací aktivit na společných akcích, ale je dána časovým vymezením 

aktivity, zadanou formou participace a přesně formulovaným programem, který je koncipován v celkovém 

kontextu širších požadavků na rozvoj školy a vzdělávání. (Kohnová, 2012, s. 20) 
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- kompenzovat případné nedostatky negraduálního vzdělání ještě před tím, než 

vzniknou problémy, 

- účastnit se reflexe praxe a změn v organizaci, 

- získat nástroje potřebné k účasti na změnách a inovacích, 

- setkávat se vzdělavateli a vzdělávajícími se z jiných oddělení a organizací, 

- najít zlomový bod, pokud jde o unaveného, neefektivního, neoblíbeného pracovníka 

apod. (Lazarová, 2006, s. 1516). 

 

3.4 Formy vzdělávacích aktivit učitelů 
 

V českém školství je pojem dalšího vzdělávání učitelů nejčastěji spojován s mimoškolními a 

školními vzdělávacími akcemi. Ty najdeme i nejčastěji v nabídkách organizátorů DVPP. 

Většinou se jedná o přednášky, semináře, výcviky nebo dílny.  Pod vlivem rozvoje 

informačních technologií a také značně vyšších možností mobility učitelů se však nabízí 

široká škála nových způsobů dalšího vzdělávání jako např. studium textů a jiných dokumentů 

z internetu, diskusní fóra a učení v rámci e-learningu, mezinárodní návštěvy a konference, 

výměnné pobyty ve školách apod. 

Mnoho možností dalšího vzdělávání si učitelé častokrát ani neuvědomují a vnímají je jako 

samozřejmou součást své praxe. Kolegiální aktivity (např. schůze, předmětová komise, 

konzultace s kolegy, kolegiální hospitace) pak zůstávají často nedokumentovány a 

nereflektovány a učitelé z nich vytěží jen velmi málo. Jednou z mnoha podmínek efektivity 

dalšího vzdělávání učitelů je tedy i to, aby sami učitelé dostatečné porozuměli tomuto pojmu 

v celé jeho šíři a plně využívali všechny možnosti, které podporují jejich profesní rozvoj. 

(Lazarová, 2006, s. 1823) 
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4 Analýza vzdělávacích potřeb  

 

Aby další vzdělávání přineslo efekt v podobě zvýšené kvality či efektivity práce, je nezbytné, 

aby vycházelo ze zjištění skutečných vzdělávacích potřeb pracovníků. Ty následně analyzuji 

v empirické části této práce, proto považuji za důležité teoreticky vymezit proces analýzy 

vzdělávacích potřeb.  

4.1 Základní definice vzdělávacích potřeb   
 

Tu nejzákladnější a nejobecnější definici uvádí Armstrong (2007, s. 503), který vymezuje 

vzdělávací potřebu jako rozdíl (disproporci) mezi tím „co je“ a mezi tím „co by mělo být“. 

O něco obsáhlejší definici nalezneme například u Palána, který je charakterizuje jako interval 

mezi aktuálním výkonem a předem definovaným standardem výkonnosti. Uvádí, že vznikají 

jako hypotetický stav (uvědomovaný nebo neuvědomovaný), kdy jedinci chybí znalosti nebo 

dovednosti, které mají význam pro jeho další existenci, zachování psychických (i fyzických) 

nebo společenských funkcí. Vznikají tedy z tendence jednotlivce dosáhnout rovnováhy mezi 

svými možnostmi a možným sociálním a pracovním uplatněním. Jsou ovlivňovány především 

trhem práce, ale i vlivy osobnostními a společenskými. (Palán, 2002, s. 234) 

Obecně existují dva druhy vzdělávacích potřeb (Buckley, Caple, 2004, s. 33): 

- reaktivní – výkonnostní –  je aktuální v případě, že je na pracovišti zaznamenán 

okamžitý pokles výkonnosti nebo produkce, pro který byl nalezen nedostatek ve vzdělávání, 

tzn. důvod oddělený od ostatních možných důvodů - tady se volí spíše cesta výzkumu, resp. 

terénního šetření identifikace vzdělávacích potřeb. 

- proaktivní – má vztah k podnikové strategii organizace a plánu lidské síly - 

očekávaný technický vývoj, výsledky vývoje managementu, kroky personální výměny, 

podnikatelská politika - tady se volí spíše cesta sestavení souboru kompetencí, tzn. práce 

s dokumenty. 

4.2 Základní definice analýzy vzdělávacích potřeb   

 

Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb je prvním krokem jak v systému, tak i v plánu a 

v projektu vzdělávací akce. Je to nejkritičtější a nejdůležitější fáze projektování vzdělávacích 

aktivit a chyba provedená v analýze vzdělávacích potřeb se neodvratně projeví i ve všech 

dalších krocích, tedy následně i při realizaci vzdělávání. (Bartoňková, 2010, s. 118)  

http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/dovednosti
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V odborné literatuře pod pojmem analýza vzdělávacích potřeb nalezneme několik na první 

pohled podobných definic. Já budu vycházet z definice Vodáka a Kucharčíkové (2007, s. 69), 

kteří uvádí, že analýza potřeb vzdělávání spočívá ve shromažďování informací o současném 

stavu znalostí, schopností a dovedností pracovníků, o výkonnosti jednotlivců, týmů a 

podniků, a v porovnávání zjištěných údajů s požadovanou úrovní. Výsledkem analýzy je 

zjištění mezer ve výkonnosti, které je třeba eliminovat, se zaměřením na takové, které je 

možné odstranit vzděláváním.  

Podobný pohled na věc uvádí i Palán (2002, s. 1415), který popisuje analýzu vzdělávacích 

potřeb jako „sběr informací, které jsou nezbytné pro určení parametrů podnikového 

vzdělávání, zjišťování rozdílu mezi současným stavem výkonu pracovníků a požadovaným 

výkonem, který chceme dosáhnout včetně zjištění, zda se problém dá řešit vzděláváním, nebo 

je efektivnější použít jiné prostředky.“  

Armstrong (2007, s. 503) vnímá definování rozdílů mezi „tím, co je“ a  „tím, co by mělo být“ 

jen jako část analýzy potřeb vzdělávání. Varuje před tzv. „modelem deficitu“, kdy vzdělávání 

pouze dává do  pořádku to, co je špatné, a  poukazuje na  smysl vzdělávání v  rozpoznávání 

rozvojových potřeb a přípravou lidí na převzetí dalších povinností, odpovědností, pravomocí a 

zvládnutí nových požadavků práce.  

4.3 Stanovení cílů a identifikace zdrojů pro analýzu vzdělávacích potřeb 

Stanovit si cíl znamená vědět, proč potřebuji informace a jak s nimi budu dále pracovat. 

Základním požadavkem je stanovit si jasný cíl, protože cíl ovlivňuje všechny další kroky 

analýzy. V zásadě rozlišujeme dva typy cílů - kvantitativní a kvalitativní. (Husarová, 2008, s. 

9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1. Jak provést analýzu vzdělávacích potřeb (Husárová, 2008, s. 9) 
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Cíl může klást otázky dokáže např. … a využívá 

techniku 

kvantitativní  ověřit 

 změřit 

 srovnat 

Kolik 

pracovníků…? 

Kde všude je 

identifikováno...? 

Srovnat 

kompetenční 

modely, 

zručnosti a 

dovednosti 

pracovníků. 

 

Změřit kolik 

pracovníků 

dosahuje 

požadovaný 

výkon. 

 dotazník 

 standardizovaný 

rozhovor 

kvalitativní  pochopit 

 nalézt 

 vyzkoušet 

 

Jak je vnímáno…? 

V čem tkví 

problém…?  

Poznat 

postoje 

k sociálním 

problémům 

v organizaci. 

 

Pochopit 

představy o 

komunikaci, 

o způsobu 

rozhodování 

v organizaci. 

 

Nalézt 

příčiny 

špatného 

výkonu. 

 hloubkový 

rozhovor 

 focus groups 

 pozorování  

 

V praxi v oblasti vzdělávání zaměstnanců se postupuje tak, že se analyzuje širší nebo užší 

škála údajů, získaných jednak z běžného informačního systému dané společnosti, jednak ze 

zvláštních šetření. (Bartoňková, 2010, s. 120) 

Obvykle jde o 3 skupiny údajů: 

1) Analýza organizace – cílem je zjistit informace o strategii, cílech, plánech, 

programech, kultuře, prostředí a struktuře organizace. 

2) Analýza pracovního místa – zkoumá popisy pracovních míst a jejich specifikace, 

uvádí podrobnosti o úkolech a relevantních dovednostech, znalostech a schopnostech, 

které jsou potřebné pro výkon určité práce. 

3) Personální analýza - jsou posuzovány kompetence jednotlivých zaměstnanců, jsou 

zkoumány záznamy, které zobrazují postoje a názory jednotlivých pracovníků. 
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Odpovídá na otázky: Jak dobře zaměstnanec pracuje? Kdo v organizaci potřebuje 

výcvik? Jaký druh výcviku potřebuje? (Bercourt, Wright, 1996, s. 39 – 47) 

Zdroje analýzy vzdělávacích potřeb jsou přehledně zobrazeny na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 

1 Zdroje 

analýzy 

vzdělávacích potřeb (Belcourt, Wright, 1998, s. 37) 

4.4 Metody analýzy vzdělávacích potřeb  

 

Pro dosažení cílů se využívají různé metody, které se často kombinují. Podle Tureckiové 

(2004, s. 101) nejčastěji používanými metodami zjišťování vzdělávacích potřeb jsou:  

Na úrovni organizace: 

• analýza strategických dokumentů (strategie rozvojových plánů),  

• analýza hlavních právních norem,  

• analýza trendů na trhu a potřeb zákazníků,  

• monitorování a analýza činností organizace,  

• srovnání s konkurencí (benchmarking) 

Na úrovni týmu:  

• průzkumy vzdělávacích potřeb a očekávání (dotazníky, rozhovory),  
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• týmové hodnocení,  

• kreativní workshopy (brainstorming) 

Na úrovni jednotlivce:  

• analýza osobních dokumentů,  

• hodnocení adaptačního procesu,  

• analýza pracovních míst (modelů kompetencí) typových pozic,  

• rozhovory s nadřízeným,  

• hodnocení pracovního výkonu (řízené rozhovory), metoda 360o 

 zpětné vazby,  

• průzkumy vzdělávacích potřeb a očekávání (dotazníky, rozhovory) 

Bartoňková (2010, s. 76) upozorňuje, že je riskantní činit rozhodnutí na základě pouze jedné 

metody. Je potřeba použít jejich kombinaci, která je pro danou situaci nejvhodnější.  

Která z metod analýzy je nejefektivnější se pokusil zjistit Preskill (1991), který testoval tři 

různé metody analýzy vzdělávacích potřeb, a to: 

- dotazníky využívající otázek s uzavřeným koncem 

- dotazníky využívající otázek s otevřeným koncem  

- tematické rozhovory 

Za nejvhodnější zvolil kombinaci metod dotazníků s uzavřeným koncem a tematické 

rozhovory, právě ty totiž přinesly nejpraktičtější, nejužitečnější a co do nákladů 

nejefektivnější informace. (Belcourt, Wright, 1998, s. 55) 

4.5 Způsoby identifikace vzdělávacích potřeb 
 

Podle Bartoňkové lze pro samotnou identifikaci vzdělávacích potřeb využít dvě  

základní možnosti:  

1. Kvantitativní sociologický výzkum  

 Jde v podstatě o terénní šetření na základě výše uvedených zdrojů. Nejčastěji se využívá 

dotazník, rozhovor, pozorování atd. V podstatě to znamená, že se na vzdělávací potřeby přímo 

ptáme pracovníků, eventuálně jejich nadřízených, podřízených, kolegů, klientů atd. Tento 

způsob identifikace vzdělávacích potřeb se musí držet všech zásad tvorby sociologického 

výzkumu. 

2. Aplikace kompetenčního přístupu ke vzdělávání a k rozvoji lidských zdrojů  

v organizaci  
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Zde jde především o práci s dokumenty a s literaturou. Získáme tak obecné  

požadavky na pracovní místo, tzv. kostru kompetencí. Identifikace kompetencí se děje  

prostřednictvím určení specifického profilu kompetencí, tzv. kompetenčního modelu, který je 

pak dále využitelný v řadě dalších personálních činností. V praxi se tento přístup momentálně 

uplatňuje daleko více než prvně uvedený. (Bartoňková, 2010, s. 122) 

Výsledkem procesu analýzy vzdělávacích potřeb je seznam vzdělávacích a dalších potřeb 

zaměstnanců a návrh vzdělávacího programu, případně návrhy na řešení jiných zjištěných 

problémů a potřeb. Jde v podstatě o určení, kdo a proč potřebuje vzdělávání. (Vodák, 

Kucharčíková, 2007, s. 79)  
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5 Vzdělávací potřeby učitelů  
 

Školský zákon ukládá řediteli povinnost vytvářet podmínky pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Jedním z nástrojů, jak dostát této odpovědnosti je plán dalšího 

vzdělávání, který ředitel vytváří a projednává s odborovým orgánem. Při tvorbě tohoto plánu 

se lze inspirovat zkušenostmi z firemní praxe. Poněvadž zabezpečení vzdělávání 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. Proto 

by měla tvorba plánu dalšího vzdělávání vyjít ze zjištění skutečných vzdělávacích potřeb 

pracovníků školy. (Prášilová, 2006, s. 116-117) 

Podle Lazarové (2006, s. 6667) je možné hovořit o několika skupinách vzdělávacích potřeb 

učitelů, které se vztahují k jednotlivým oblastem učitelských kompetencí. Vašutová (2001, s. 

104 – 109) udává v Modelu tvorby profesního standardu učitelů osm základních oblastí 

učitelských kompetencí, podle kterých následně Lazarová vytvořila výčet vzdělávacích potřeb 

učitelů: 

 Vzdělávací potřeby vztahující se ke zdokonalení předmětových/oborových 

kompetencí učitele – učitelé se potřebují zdokonalit ve svém vyučovacím předmětu nebo 

oboru. Tyto znalosti doplňují samostudiem nebo na akcích dalšího vzdělávání učitelů 

zaměřených na problematiku oboru – ty mívají obvykle epizodický, krátkodobý charakter. 

Získané poznatky mohou být poměrně rychle využity v praxi.  

 Vzdělávací potřeby vztahující se zdokonalení didaktických a psychodidaktických 

kompetencí učitele - učitelé se zajímají především o nové vyučovací metody, formy a 

prostředky, které mohou získat zejména na workshopech či seminářích. Tyto poznatky jsou 

také obvykle rychle aplikované v praxi. 

 Vzdělávací potřeby vztahující se ke zdokonalení diagnostických a intervenčních 

kompetencí učitele – učitelé potřebují prohloubit své znalosti v oblasti např. rozpoznávání 

výchovných a výukových problémů dětí, problémů dětského kolektivu apod. Volí vzdělávací 

akce zaměřené například na diagnostiku a nápravy poruch učení, kariérové poradenství, 

hodnocení žáků apod. Získané poznatky a dovednosti je však třeba dlouho ověřovat v praxi, 

než se je učitel naučí adekvátně používat. 

 Vzdělávací potřeby vztahující se ke zdokonalení sociálních, psychosociálních a 

komunikativních kompetencí učitele. Učitelé potřebují zdokonalit své schopnosti a 

dovednosti v jednání s žáky, rodiči, kolegy, vedením školy apod. Volí tedy vzdělávací akce 
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zaměřené na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, jako je např. podpora spolupráce, 

asertivita, efektivní komunikace, apod. Nabytí těchto dovedností předpokládá déletrvající 

výcvik a jejich postupné ověřování v praxi 

 Vzdělávací potřeby vztahující se ke zdokonalení manažerských a normativních 

kompetencí učitele – učitelé potřebují získat nové poznatky v oblasti např. školní legislativy, 

školské politiky, spolupráce na projektech, organizace stáží, některých speciálních postupů 

apod. 

  Vzdělávací potřeby vztahující se ke zdokonalení kompetencí zaměřených na 

osobnostní a profesní kultivaci – učitelé mají zájem o osobnostní rozvoj. Volí déletrvající 

semináře či výcviky čerpající z humanitních a kognitivních směrů v psychologii a pedagogice, 

které jsou zaměřené na osobností rozvoj zejména skrze sebereflexi a reflexi praxe. Tyto 

kompetence jsou důležité pro efektivní využívání všech ostatních dovedností, znalostí a 

zkušeností učitele.  

- Za nejméně často pociťované a vyjadřované vzdělávací potřeby lze označit potřeby 

vztahující se k pedagogickým kompetencím. V této oblasti jde spíše o teoretické semináře 

zaměřené na otázky výchovy, znalosti z oblasti školské soustavy, trendů ve vzdělávání apod. 

(Lazarová, 2006, s. 66 - 67).  
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6 Analýza vzdělávací potřeb učitelů druhého stupně Základní školy Šenov 
 

6.1 Obecná charakteristika školy  
 

Základní škola Šenov je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních je po 

třech paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je 750 žáků. Součástí školy je i odloučené 

pracoviště – ZŠ Těšínská ulice č. 286 (ZŠ Podlesí).  

Základní škola je v právní subjektivitě od roku 1995 a je příspěvkovou organizací. Ve 

školním roce 2012/2013 se v ní vyučovalo 648 žáků nejen přímo ze Šenova, ale i z jeho okolí 

– Václavovic, Ostravy - Radvanic a Bartovic, Horní a Dolní Datyně a Petřvaldu. Od 1. ledna 

2003 přešla škola v systému výkonu státní správy po zrušení okresních úřadů pod obec III. 

stupně – Magistrát města Ostravy. (Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, 

2013) 

6.1.1 Charakteristika školního vzdělávacího programu  

V Základní škole Šenov se vyučuje podle školního vzdělávacího programu s názvem 

„Šenovská škola – šance pro všechny na šťastný start“, který byl projednán a schválen 

školskou radou a zřizovatelem. Cílem tohoto vzdělávacího programu je proměna školy v 

takové prostředí, ve kterém se všem dětem bez ohledu na jejich různorodé vzdělávací potřeby 

dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče. Chtějí, aby se žáci ve škole cítili bezpečně a 

spokojeně. Žák, který ukončí povinnou školní docházku na této škole, by se měl umět 

orientovat ve světě, který ho obklopuje, třídit a využívat informace, komunikovat v českém i 

cizím jazyce, znát svá práva a povinnosti. Cílem je tedy vychovávat a vzdělávat žáky 

v osobnosti, které budou připraveny na život v 21. století. (Školní vzdělávací program  pro 

základní vzdělávání, 2010)  

Ředitelka školy (rozhovor ze dne 21. 4. 2014) k tomu dodává: „I netvůrčí jedinec, umístěný 

do tvůrčího kolektivu, je tímto kolektivem pozitivně ovlivňován. Stejně tak i tvůrčí jedinec, 

umístěný do destruktivního kolektivu, je tímto kolektivem negativně ovlivňován. Proto je 

potřeba co nejdříve umisťovat děti do tvůrčích kolektivů nebo tyto tvůrčí kolektivy začít co 

nejdříve cíleně vytvářet.“ 

Vzhledem k možnostem a tradicím této školy jsou ve vzdělávání a výchově posíleny tyto 

směry: informatika, cizí jazyk, tělesná výchova, výtvarná výchova. 
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6.1.2 Organizační struktura ZŠ Šenov 

V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy, která odpovídá za plnění cílů 

organizace. Škola se člení na tyto organizační útvary: základní školu, školní družinu, školní 

jídelnu a úsek provozní. Níže uvedený organizační diagram znázorňuje hierarchické vztahy 

uvnitř školy.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2. Organizační struktura ZŠ Šenov  

6.1.3 Struktura pracovníků  

Ve škole v současné době vyučuje celkem 44 pedagogů, z toho 22 na druhém stupni školy. 

Dva učitelé si doplňují potřebné vzdělání studiem na vysoké škole. Vyučující si prohlubují 

své znalosti a získávají nové vědomosti a dovednosti v dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Na škole pracují dva speciální pedagogové, třetí učitel tuto specializaci studuje. 

Jeden z pedagogů I. stupně vystudoval speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, své 

znalosti využívá při práci se žáky se zdravotním postižením a jejich rodiči. Na škole dále 

pracují výchovný poradce, protidrogový preventista a koordinátor ICT. (Výroční zpráva o 

činnosti školy za školní rok 2012/2013, 2013) 
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6.1.4 Popis stávajícího systému vzdělávání učitelů 

Další vzdělávání pedagogů na této škole vychází z celkové strategie školy a školního 

vzdělávacího programu „Šenovská škola – šance pro všechny na šťastný start“. Na základě 

něj ředitelka školy určuje oblasti pro další vzdělávání učitelů druhého stupně. Vzdělávací 

potřeby učitelů však nejsou nijak systematicky zjišťovány, ředitelka školy rozhoduje o dalším 

vzdělávání intuitivně a na základě preferencí oblastí, ve kterých se sami učitele chtějí dále 

vzdělávat. V minulém školním roce byly stanoveny tyto oblasti (tučně zvýrazněné oblasti 

měly větší prioritu):  

 ŠVP – nové informace 

 cizí jazyk  

 výuka žáků se specifickými poruchami učení a nadaných žáků  

 rozšiřování počítačové gramotnosti pedagogů  

 získávání psychologických a diagnostických dovedností  

 získávání zkušeností v práci se žáky s rizikovým chováním (agrese, šikana, atd.) 

 oblast dalšího vzdělávání ve svém oboru  

 oblast environmentální výchovy  

 

Při DVPP dávají přednost tzv. sborovnám, tj. vzdělávání, které probíhá přímo ve škole a je 

zaměřeno na konkrétní požadavky a vlastní potřeby pedagogů. Mnoho vzdělávacích aktivit 

realizují také v rámci projektů, v minulém roce např. v rámci projektu „Škola v pohybu“ nebo 

v česko-slovenském projektu „Poznáváme své okolí“. Některé vzdělávací aktivity si 

organizují také sami, zejména vzdělávání v rámci ICT dovednosti. Vzdělávací aktivity formou 

e-learningu připravuje ICT koordinátor školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2. Uskutečněné vzdělávací akce v roce 2013 (Výroční zpráva 2012/2013, 2013) 
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Název vzdělávání  Počet zúčastněných osob  

Jak efektivně zvládat hněv a agresivitu žáků a 
rodičů pedagogem  

42 

Psychohygiena pedagogických pracovníků 
nejen ve školství  

42 

Seminář Google aplikace I.  10 

Seminář Google aplikace II. 10 

Komunikace a strukturovaný přístup  2 

Go interactive 1 

Confirmation of attendance 2 

Program pro kvalifikované výchovné poradce 1 

Specializační studium metodiků prevence 1 

Metodická poradna  2 

Předlékařská první pomoc  30 

 

6.2 Analýza vzdělávací potřeb na úrovni pracovníků 

 

Cílem analýzy vzdělávacích potřeb (na úrovni pracovníků) bylo zjistit, jaké potřeby v oblasti 

vzdělávání a rozvoje pedagogové mají. Proto byly stanoveny tyto dílčí cíle výzkumu:  

1. Zjistit s jakými problémy se učitelé denně potkávají. 

2. Zjistit na rozvoj jakých znalosti a dovednosti je důležité se zaměřit, aby učitelé 

mohli vykonávat svou práci efektivně.  

3. Zjistit jak přistupují učitelé druhého stupně ke svému dalšímu vzdělávání. 

4. Zjistit jaký dopad mají vzdělávací akce DVPP na učitelskou praxi. 

6.2.1 Výzkumné metody 

Pro provedení analýzy vzdělávacích potřeb jsem zvolila kombinaci metod dotazníků a 

tematického rozhovoru s ředitelkou školy. Využila jsem tedy metody kvantitativního 

sociologického výzkumu (viz kapitola 5.5 Způsoby identifikace vzdělávacích potřeb).  

Všichni učitelé 2. stupně Základní školy v Šenově obdrželi dotazník, který obsahuje celkem 

19 otázek. Otázky jsou jak otevřené, tak uzavřené. U uzavřených otázek jsou nabízeny škály 

možností, z kterých respondenti měli možnost vybírat. V úvodu dotazníků jsou položeny čtyři 

identifikační otázky. Celý dotazník je anonymní.  

 

6.2.2 Zkoumaný soubor  
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Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni učitelé druhého stupně Základní školy v Šenově. 

Celkově šlo tedy o 22 pedagogů, z toho 16 žen a 6 mužů. Návratnost vyplněných dotazníků 

činila 100%.  

 

 

Graf 1: Struktura respondentů dle pohlaví 

 

Graf 2: Struktura respondentů podle věku 

 

 

Graf 3: Struktura respondentů dle dosaženého vzdělání  
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Graf 4: Struktura respondentů dle délky praxe  

 

6.2.3 Výsledky šetření 

 

6.2.3.1 Dotazníkové šetření  

 

Výsledky dotazníkového šetření strukturuji do stejných oblastí, do jakých byly stanoveny i 

dílčí cíle analýzy vzdělávacích potřeb.  

1. Problémy každodenní praxe 

V úvodu průzkumné části dotazníku byly položeny dvě otázky týkající se problémů, které 

učitelé musí ve své praxi denně řešit. Jak bylo zmíněno v teoretické části mé práce, analýza 

vzdělávacích potřeb nemá sledovat pouze zájmy pedagogů o jednotlivé vzdělávací akce, ale 

měla by vést k odhalení faktických potřeb. Proto jsem se zaměřila na zjištění problémů, 

kterým učitelé musejí čelit.    

Otázka č. 1: Co vnímáte jako tři největší  problémy, se kterými se potýkáte ve vaši 

každodenní praxi učitele? 

Tato otázka byla otevřená a respondenti, zde měli prostor pro vyjádření svého názoru. 

Následně na ni navazovala otázka druhá.  

Otázka č. 2: Domníváte se, že některý z těchto nedostatků můžete odstranit vy sami, tím 

že se budete v dané problematice dále vzdělávat?  

Zde respondenti volili mezi dvěma možnostmi u každého problému, který uvedli, buď „ano, 

mohu odstranit“ nebo „ne, nemohu odstranit“.  

Ze získaných odpovědí plyne, že učitelé řeší v zásadě podobné problémy a to bez ohledu na 

věk či pohlaví. Tyto problémy jsem rozdělila do 8 oblastí:  

1. problém: Nadměrná administrativa - úkoly nesouvisející s přímou pedagogickou prací  
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2. problém: Nekázeň žáků  

3. problém: Velké kvantum informací, které se má probrat X málo času  

4. problém: Nezájem žáků 

5. problém: Malá motivace žáků, lhostejnost k výsledkům práce 

6. problém: Nesoustředěnost žáků 

7. problém: Velký počet žáků ve třídách  

8. problém: Malá podpora rodičů, jejich negativní postoj ke škole  

 

V následujícím grafu 5 je znázorněno, kolik učitelů vnímá danou věc jako problém.  

 

 

 

Graf 5: Problémy každodenní praxe 

 

Jak znázorňuje graf 6, většinu těchto problémů podle respondentů, nelze odstranit, tím že se 

budou v dané problematice dále vzdělávat. I přes převládající skepsi, jsou však některé 

problémy podle nich řešitelné dalším vzděláváním a to:  

 nekázeň žáků 

 malá motivace žáků 

Nejednoznačnost respondentů panuje u problému „nesoustředěnost žáků“ – dva učitelé se 

domnívají, že ji lze vyřešit, tím že se budou oni sami v této oblasti dále vzdělávat a dva 

naopak, že ji nemohou oni sami další vzděláváním ovlivnit.   
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Graf 6: Je daný problém řešitelný dalším vzděláváním? 

 

2. Znalosti a dovednosti důležité pro efektivní vykonávání práce  

Další okruh otázek, konkrétně otázky č. 3 a 5, zjišťoval již konkrétní vzdělávací potřeby 

učitelů druhého stupně. 

Třetí otázka nejprve identifikovala vzdělávací potřeby, které podle respondentů obecně učitelé 

druhého stupně mají.  

Otázka č. 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?  

Pátá otázka poté cílila již na individuální potřeby respondenta.  

Otázka č. 5: Pociťujete vy sami potřebu se dále vzdělávat? 

U obou dvou otázek měli respondenti k dispozici výčet vzdělávacích potřeb, který jsem 

stanovila na základě kompetencí učitelů dle Vašutové (2004, s. 106 – 109) a výčtu 

vzdělávacích potřeb učitelů dle Lazarové (2006, s. 66  67), které detailněji uvádím 

v teoretické části této práce. U každé vzdělávací potřeby zvlášť volili, zda daná potřeba 

existuje či nikoli. Jestliže se vyskytuje, tak v jaké míře. Tu určili jednou z možností na škále - 

mírná, značná nebo vysoká. Pokud jim mezi danými vzdělávacími potřebami chyběla nějaká, 

kterou shledávají za podstatnou, měli prostor pro to ji také vyjádřit. 
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V následujících dvou grafech je znázorněno kolik procent respondentů označilo danou 

potřebu jako značnou nebo vysokou.  

Učitelé druhého stupně ZŠ mají podle respondentů největší vzdělávací potřeby v těchto pěti 

oblastech:  

 Dovednosti v oblasti psychologie a poradenství. 

 Dovednosti práce s žáky se speciálně- vzdělávacími potřebami. 

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

 Dovednosti vedení třídy. 

 Umění používat nové přístupy k učení a nové metody. 

 

Graf 7: Vzdělávací potřeby učitelů – obecně  

 

Učitelé druhého stupně Základní školy v Šenově mají největší potřebu se vzdělávat v těchto 

oblastech:   

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

 Umění používat nové přístupy k učení a nové metody. 

 Dovednosti práce s integrovanými žáky a interkulturní komunikace. 

 Dovednosti  v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

 Dovednosti v oblasti psychologie a poradenství. 

 



 

38 
 

 

Graf 8: Vzdělávací potřeby učitelů – individuálně  

 

Účelem těchto otázek bylo zjistit, zda učitelé vnímají stejné vzdělávací potřeby jak u svých 

kolegů, tak u sebe samých. Šetření tuto domněnku potvrdilo - učitelé pociťují v zásadě stejné 

vzdělávací potřeby jak u sebe, tak u svých kolegů. Rozdíl byl hlavně v míře, jak vzdělávací 

potřebu hodnotili. U vlastních potřeb byli mírnější, na obecné úrovni hodnotili vzdělávací 

potřeby jako vyšší.  

 

 

 

Graf 9: Srovnání vzdělávacích potřeb 
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3. Přístup učitelů k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků  

Zákon sice ukládá pedagogickým pracovníkům povinnost jejich dalšího vzdělávání a rozvoje, 

ale samotná účast na vzdělávací akci nezajistí, že si z ní účastník odnese do praxe skutečně 

něco užitečného. Usilujeme-li opravdu o rozvoj učitelů, měli bychom se snažit poznat další 

okolnosti, které mohou podpořit efektivitu vzdělávání nebo naopak, které ji mohou bránit. 

Poznat tyto okolnosti si kladou za cíl otázky č. 4, 6, 7, 8 a 15.  

Účelem čtvrté otázky bylo zjistit, zda respondenti vůbec přikládají dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků význam. 

Otázka č. 4: Považujete další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) za 

důležité?  

Na tuto otázku všech 22 respondentů odpovědělo kladně. Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků považují všichni respondenti za důležité.  

 

 

 

Graf 10: Důležitost DVPP 

 

Otázka č. 6 směřovala ke zjištění hlavních motivačních faktorů dalšího vzdělávání učitelů.  

Otázka č. 6: Co je pro Vás hlavním motivem se dále vzdělávat a rozvíjet?  

Respondenti zde mohli, zvolit maximálně tři možnosti z těchto nabízených variant:  

a) Zvyšování kvality práce  

b) Zájem o obor, danou problematiku 

c) Pozitivní zpětná vazba okolí 

d) Setkání s kolegy 
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e) Nic, další vzdělávání je pro mě povinné 

f) Jiné: 

Ukázalo se, že třemi největšími motivy respondentů jsou: 

 Zvyšování kvality práce  

 Zájem o obor, danou problematiku 

 Pozitivní zpětná vazba okolí 

Následující dvě otázky (č. 7 a 8) zjišťovaly, kterým způsobům profesního vzdělávání dávají 

respondenti přednost a které naopak rádi nemají.  

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

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

U obou otázek měli učitelé na výběr z těchto možností:  

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: 

Nejvíce (celkem 15 pedagogů) preferuje, když se akce DVPP  odehrává mimo jejich školu. 

Naopak respondenti nemají rádi způsob (celkem 10 pedagogů) elektronického vzdělávání (e-

learning nebo webináře). Další preference znázorňují následující dva grafy.   
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Graf 11: Preferované způsoby profesního vzdělávání  

 

Graf 12: Nepreferované způsoby profesního vzdělávání  

Poslední otázka zjišťovala, zda se respondenti vzdělávají z vlastního zájmu i ve svém 

soukromém čase.  

Otázka č. 15: Vzděláváte se sami ve svém volném čase v oblasti, která je důležitá pro 

kvalitní vykonávání vaší práce?  Pokud ano, jak?  

Bylo zjištěno, že se celkem 21 respondentů (z celkového počtu 22) ve svém volném čase 

samo vzdělává a to nejčastěji četbou článků na internetu. 

 

 

Graf 13: Dobrovolné vzdělávání 
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4. Dopad DVPP na učitelskou praxi 

Otázky v této kategorii byly zaměřeny na zkušenosti respondentů s jejich dalším vzděláváním. 

Zjišťovaly jakých akcí DVPP se respondenti zúčastnili a zda získané poznatky měly nějaký 

vliv na jejich praxi, kde se o možnostech DVPP informují, zda je pro ně nabídka 

v Moravskoslezském kraji dostačující a zda by se rádi účastnili dalšího vzdělávání ve větší 

míře. Toto všechno zaštiťovaly otázky č. 9, 10, 11, 12, 13 a 14.  

Otázka č. 9: Kde získáváte informace o nabídce programů DVPP? 

Více než 60% pedagogů získává informace o programech DVPP na internetu vzdělávacích 

agentur, 31% se o nich dozvídá od vedení jejich školy a pouze 7% využívá k informacím 

reklamní papírové letáky a brožury.  

 

 

Graf 14: Zdroje informací o DVPP 

Na tuto otázku navazovala otázka č. 10, které zjišťovala, zda respondenti vůbec v nabídce 

nacházejí vzdělávací akce v Moravskoslezském kraji, které jim vyhovují. 

Otázka č. 10: Je pro Vás nabídka vzdělávacích akcí v Moravskoslezském kraji 

dostačující? 

Jak je znázorněno v grafu 15 pro většinu (62% respondentů) je aktuální nabídka uspokojivá.  
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Graf 15: Nabídka DVPP v Moravskoslezském kraji 

Otázka č. 11: Máte možnost se podílet na výběru vzdělávací aktivity, které se budete 

účastnit? 

V otázce č. 11 volili pedagogové pouze mezi dvěma možnostmi. Pokud odpověděli kladně, 

pokračovali k druhé části otázky, které zkoumala, podle čeho se při výběru vzdělávací akce 

rozhodují. Tohle učinilo 21 z 22 dotazovaných učitelů, ti všichni totiž měli možnost se 

podílet, jaké vzdělávací akce se budou účastnit.  

 

Graf 16: Možnost výběru DVPP 

Jestli ano, co je pro vás kritériem při výběru vzdělávací akce?  

Respondenti mohli zvolit z nabízených možností maximálně tři kritéria, na základě kterých 

činí svou volbu. Pokud se rozhodují na základě skutečnosti, která v nabídce nebyla uvedena, 

měli možnost ji vyjádřit v kolonce „Jiné“.  
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Graf 17: Kritérium výběru DVPP 

Za důležité jsem považovala zjistit také to, jakých vzdělávacích akcí se již respondenti 

zúčastnili a jak hodnotí její prospěch, proto do dotazníku byla zařazena otázka č. 12.  

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

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

Jak je znázorněno v grafu 18, nejvíce respondentů využilo ke svému dalšímu vzdělávání 

vzájemné hospitace, jejich vliv na další praxi však průměrně hodnotili jako nízký (graf 19). 

Oproti tomu kurzy a workshopy zaměřené na prohloubení teoretických znalostí, které v příčce 

návštěvnosti skončily jako druhé, byly průměrně hodnoceny jako nejvíce přínosné. Značný 

vliv na další praxi měly i podle účastníků také Kurzy/workshopy zaměřené na zdokonalení 

tzv. měkkých dovedností, které taktéž byly zvoleny jako druhá nejvíce navštěvovaná 

vzdělávací akce.  

Návštěvnost ostatních vzdělávacích akcí ukazuje graf 18 a jejich průměrný vliv na 

účastníkovu praxi vyjadřuje graf 19.  
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Graf 18: Účast na vzdělávacích akcích v uplynulých 12 měsících 

 

 

Graf 19: Průměrný vliv uskutečněných vzdělávacích akcí na praxi učitele 

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

Otázka č. 14: Chtěl/a byste se zúčastnit více akcí DVPP, než jste se v posledním roce 

účastnil/a? Jaký je pro Vás ideální počet? 

Otázky č. 13 a 14 zjišťovaly rozdíl mezi počtem vzdělávacích akcí, které respondenti 

v minulém roce navštívili a počtem, který by chtěli v ideálním případě navštívit.  
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Graf 20: Průměrný počet versus ideální vzdělávacích akcí za rok  

 

Více než polovina respondentů (52%) by se zároveň ráda zúčastnila vzdělávacích akcí DVPP 

ve větší míře.  

Pro ně byla určena další část otázky č. 14 a to: Co bylo překážkou, která Vám bránila se 

zúčastnit více? Učitelé mohli vybírat z těchto možností:  

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 

Nejčastěji uváděnou překážkou, která bránila učitelům v jejich účasti na DVPP byl nedostatek 

času z důvodu pracovní vytíženosti. Tuto odpověď uvedlo celkem 48% těch, kteří by se rádi 

účastnili dalšího vzdělávání ve větší míře. Druhým nejčastěji uváděným důvodem bylo, že 

žádná vzdělávací akce nesplňovala požadavky, které respondeti na své další vzdělávání kladli. 

Procentuální zastoupení dalších bariér prezentuje graf 21 . 
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Graf 21: Překážky účasti DVPP  

6.2.3.2 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření  
 

V této části bakalářské práce obecně strukturuji výsledky dotazníkového šetření s ohledem na 

cíle, které byly stanoveny.  

 Učitelé 2. stupně Základní školy Šenov za největší problémy, kterým musí denně čelit, 

považují nadměrnou administrativu (pociťují nárůst počtu úkolů, které přímo 

nesouvisí s výukou a pedagogickou prací), dále pak musejí řešit nekázeň žáků, jejich 

nezájem, malou motivaci a tím způsobenou nesoustředěnost. Další problémy souvisí 

s podmínkami na úrovni školy, jde hlavně o velký počet žáků ve třídách, obsáhlé 

osnovy učiva, které musejí stihnout v krátkém čase. Jako zásadní problém vnímají 

také negativní postoj rodičů ke škole a malou podporu z jejich strany. Lze říct, že 

některé z těchto identifikovaných problémů lze řešit vzděláváním. 

 Učitelé pociťují v zásadě stejné vzdělávací potřeby jak u sebe, tak u svých kolegů. 

Rozdíl byl hlavně v míře, jak vzdělávací potřebu hodnotili. U vlastních potřeb byli 

mírnější, na obecné úrovni hodnotili vzdělávací potřeby jako vyšší.  

 Učitelé 2. stupně ZŠ Šenov vidí největší prostor pro svůj rozvoj v dovednostech naučit 

žáky učit se a motivovat je pro celoživotní učení, používat nové přístupy k učení a 

nové metody, naučit se pracovat s integrovanými žáky a způsobům interkulturní 

komunikace. Získat dovednosti  v oblasti informačních a komunikačních technologií a 

dovednosti v oblasti psychologie a poradenství. 

 Všichni respondenti považují další vzdělávání pedagogických pracovníků za důležité. 
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 Hlavními motivy k dalšímu vzdělávání jsou pozitivní zpětná vazba okolí, potřeba 

zvyšování kvality práce a zájem o daný obor – ten se stal také nejvýznamnějším 

kritériem pro výběr určité vzdělávací akce.  

 Většina respondentů preferuje individuální nebo skupinové vzdělávání mimo školu, 

naopak nejvíce respondentů nepreferuje způsob elektronického vzdělávání (e-learning 

nebo webináře). 

 Většina respondentů se ve svém volném čase věnuje samostudiu, a to hlavně s 

využitím internetu. 

 Pro většinu dotázaných je nabídka DVPP v Moravskoslezském kraji dostačující a mají 

možnost se podílet na výběru vzdělávací akce, které se chystají zúčastnit.  

 Průměrně se učitelé 2. stupně ZŠ Šenov zúčastnili dvou vzdělávacích akcí za rok, zde 

je znatelný jejich pozitivní vztah k dalšímu vzdělávání – v ideálním případě by měli 

zájem průměrně o tři vzdělávací akce ročně. Nezúčastnili se jich ale hlavně z důvodů 

pracovní vytíženosti.  

 Jako nejpřínosnější pro svou praxi hodnotili kurzy a workshopy zaměřené na 

prohloubení teoretických znalostí, vzdělávací akce zaměřené na zdokonalení tzv. 

měkkých dovedností a také vzájemné setkání pedagogů (konference a tzv. pracovní 

stoly) 

 Nejvíce respondentů se zúčastnilo vzájemných hospitací v rámci školy, jejich vliv na 

praxi však označili průměrně jako nízkou.  

 

6.2.3.3 Rozhovor s ředitelkou školy  
 

Východiskem pro rozhovor s ředitelkou školy byl kompetenční model Národní soustavy 

povolání pro učitele druhého stupně základní školy (viz příloha č. 2) a interní popis 

pracovního místa, do kterého mi ředitelka dovolila nahlédnout. Na základě těchto dvou 

dokumentů byla porovnávána realita, tedy to co je, popsaná právě ředitelkou školy jako 

klíčovou osobou, která jednak rozhoduje o výběru vzdělávacích aktivit učitelů (viz výše), 

jednak vede hodnotící pohovory s učiteli a má tedy nejvíce informací o jejich vzdělávacích 

potřebách, s tím co by mělo být, tedy zda učitelé vykonávají činnosti, které vykonávat mají a 

zda k tomu mají dostatečné znalosti a dovednosti. Znalosti a dovednosti byly strukturovány 

do třech oblastí stejně, jako je rozdělen kompetenční model: 
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1. Měkké kompetence  

V rámci této skupiny kompetencí spatřuje ředitelka školy největší výkonnostní mezery učitelů 

ve schopnosti efektivní komunikace. Na výuku žáků má podle ní zásadní význam správná 

komunikace učitele. Velké mezery však v poslední době nevidí ani tak v komunikaci ve 

vztahu učitele a žáka, jako v komunikaci učitele a rodiče. V popisu pracovního místa jsou 

kladeny tyto nároky, které přímo požadují, aby učitel byl schopen efektivně komunikovat 

s rodiči:  

1. Připravuje a vede třídní schůzky. 

2. Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových 

problémech žáků. 

3. Předává rodičům nezbytné informace (o prospěchu a chování, o mimoškolních akcích, 

o nabídce nepovinných předmětů a zájmových kroužků, o způsobu uvolňování žáků, o 

řešení ztrát a školních úrazů, atd.). (ZŠ Šenov, 2012) 

Bohužel mnoho učitelů, zvláště těch začínajících, tyto nároky není schopno zvládat. Podle 

ředitelky školy je však tento nedostatek řešitelný dalším vzděláváním.  

 

2. Obecné dovednosti 

Jedním z hlavních cílů této školy je, aby připravovala žáky na život ve 21. století. Ředitelka 

školy přiznala, že kritická je v tomto ohledu oblast ICT, ve které jsou žáci mnohdy svými 

dovednostmi před svými učiteli. To stejné platí o jazykové způsobilosti učitelů.  

 

3. Odborné znalosti a dovednosti  

Odborných požadavků potřebných pro výkon práce učitele je celá řada, ředitelka školy má 

však jasno, které znalosti a dovednosti učitelé druhého stupně nutně potřebují rozvíjet. Podle 

ní je pro učitelé těžké zvládat výuku žáků se specifickými poruchami učení. Takových žáků 

v posledních letech stále přibývá, navíc je trendem tyto žáky integrovat a začleňovat do 

kolektivů dětí bez této poruchy učení. Což samozřejmě přineslo i nové nároky na učitele, kteří 

jim ale v mnoha případech nejsou schopni dostát.  

Druhou problémovou skupinou jsou žáci s rizikovým chováním (např. agrese, šikana). Mnoho 

učitelů neví, jak na takové chování správně reagovat a jak ho efektivně řešit. Ředitelka školy 

upozornila, že potrestání v mnoha případech nefunguje, protože žáci jsou k němu lhostejní.  
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Proto je důležité učitelé seznámit s dalšími možnostmi, jak k těmto nestandardním situacím 

přistupovat a jak je řešit. Jedině tak budou moci skutečně efektivně vykonávat, to co jim 

předepisuje popis jejich pracovního místa v bodě „Výchovně vzdělávací problematika“:  

 Dlouhodobě systematicky sleduje a hodnotí vývoj žáků, vytváření podmínek pro zdravý 

psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělání. Sleduje interpersonální vztahy 

ve třídě, provádí vyhodnocení a navrhuje změny. 

 Sleduje ve své třídě problematiku návykových látek, šikany, problémy rasismu a 

xenofobie. 

 Podává návrhy na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně 

pedagogickém centru. 

 Podává návrhy na přeřazení žáka do jiného typu školy, na osvobození od výuky, na slovní 

hodnocení, na neklasifikování žáků, na dyslektickou nápravu apod. 

 Konzultuje s ostatními učiteli, podle potřeby i s pracovníky poradny nebo zdravotnického 

zařízení, problematiku jednotlivých žáků, především žáků s trvalejšími  psychickými a 

zdravotními potížemi. 

 Předkládá pedagogické radě zprávu o třídě, navrhuje výchovná opatření, případy 

zaostávání žáků v učení a případy mimořádně nadaných a talentovaných žáků. (ZŠ Šenov, 

2012)  

6.2.4 Závěry šetření  

Na základě teorie, kterou jsem uvedla v první části této práce a zjištění, která vzešla 

z dotazníkového šetření a rozhovoru s ředitelkou základní školy, je možno učinit určité závěry 

týkající se vzdělávání učitelů druhého stupně. 

Nejprve začnu zjištěními, která se týkají komplexně dalšího vzdělávání učitelů v České 

republice a bezpodmínečně se tak dotýkají i učitelů Základní školy v Šenově. 

V České republice chybí určitý model standardu profese učitele, tedy určitý popis kvalitního 

pracovního výkonu, vyjádření toho, co od učitelů skutečně očekáváme. Tento model by měl 

být přímo propojen s profesním rozvojem učitelů. I když zákon č. 563/2004 Sb. ukládá 

povinnost pedagogickým pracovníkům se po dobu své praxe dále vzdělávat, neexistují žádné 

mechanismy, které by kontrolovaly, zda k tomu opravdu dochází. Dále neexistuje žádný 

mechanismus, který by kontroloval opravdovou kvalitu uskutečněných akcí a to, jestli mají 
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skutečně pozitivní dopad na zkvalitnění práce učitelů. Jak uvádí i Kohnová (2012, s. 32) 

zastřešujícím orgánem pro DVPP je Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy pro DVPP. Ta zhruba pětkrát do roka hodnotí žádosti o akreditaci, ale legislativa 

i prováděcí předpisy umožňují neudělit akreditaci jen programům, které by ve svých 

důsledcích mohly vést k poškození fyzického nebo duševního zdraví dětí. Je pravdou, že 

komise velkou část programů vrací k přepracování, oponenti uvádějí připomínky k částem, 

které je třeba upravit, doplnit či odstranit. Avšak kontrola kvality realizovaných programů je 

neuskutečnitelná z důvodu nedostatku pracovníků pro takovou kontrolu, resp. legislativa s ní 

nepočítá. 

Také je důležité, aby další vzdělávání mělo logickou návaznost na kariéru učitele, tzn. 

odrazilo se v kariérním postupu či platovém ohodnocení. U většiny profesí je 

nepředstavitelné, aby o platovém růstu rozhodovala délka praxe a nikoli kvalita vykonávané 

práce.   

Nyní se dostávám ke zjištěním, které není možné generalizovat na všechny učitelé v České 

republice, ale týkají se pouze učitelů druhého stupně ZŠ v Šenově. Za nejdůležitější považuji 

především to, aby se jejich další vzdělávání zaměřovalo na rozvoj těchto kompetencí:  

 kompetence sociální, psychosociální a komunikativní  rozvoj schopností a dovedností 

v oblastech efektivní komunikace a jednání, vedení ke spolupráci, zvládání konfliktních a 

vypjatých situací. 

 kompetence diagnostické a intervenční – rozvoj znalostí v oblasti specifických poruch 

učení a rizikového chování dítěte. 

 kompetence didaktické a psychodidaktické – rozvoj znalostí a dovedností v oblasti 

nových metod a přístupů k vyučování, použití informační a komunikačních technologií 

pro podporu učení žáků. 

Právě rozvoj těchto kompetencí umožní učitelům lépe zvládat problémy, kterým musejí čelit. 

Zároveň je rozvoj těchto kompetencí v souladu s tím, v čem by se rádi vzdělávali sami učitelé, 

což by mělo zajistit otevřenost a ochotu aktivně se zapojit do dění vzdělávací akce. Učitelé 

druhého stupně Základní školy v Šenově si vybírají kurzy z nabídky KVIC Nový Jičín nebo 

NIDV Ostrava. Z nabídky DVPP těchto dvou zařízení jsem vybrala názornou ukázku kurzů, 

které by pro pedagogy byly vhodné a reálně tak demonstruji, jakým směrem by bylo možné 

další vzdělávání pedagogů druhého stupně zaměřit. 

 kompetence sociální, psychosociální a komunikativní 
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Kurz: Stížnosti a jejich řešení 

Seminář se zaměřuje na efektivní zvládání konfliktních situací a stížností, se kterými se 

účastníci mohou setkat ve své praxi. Zdrojem konfliktů mohou být nejen žáci, studenti či 

rodiče, ale také kolegové a další lidé působící ve škole. Nejdůležitější strategií zvládnutí 

takovýchto situací je: zachovat si „chladnou hlavu“, vyznat se v reakcích druhé strany a vést 

komunikaci (verbální i neverbální) tak, aby postupně došlo ke zklidnění vypjaté atmosféry a 

dál mohla probíhat konstruktivní komunikace. V průběhu semináře se účastníci seznámí s 

možnými postupy a principy, jak tyto konfliktní situace a stížnosti zvládat a řešit. Prakticky si 

vyzkoušejí některé komunikační techniky vedoucí ke zvládnutí konfliktů a naučí se vhodně 

reagovat. Vše je probíráno na základě modelových situací předem připravených, ale také na 

situacích, které navrhnou přímo účastníci semináře. Lektor seznámí účastníky s možností 

řešení problémových situací v pracovně právním vztahu na pracovišti. Jsou demonstrovány 

konkrétní situace jednání s rodiči, učiteli a nepedagogickými pracovníky, které se obvykle ve 

školách vyskytují. Jedná se o interaktivní školení se zapojením účastníků a diskusí. (Národní 

institut pro další vzdělávání, 2014) 

 kompetence diagnostické a intervenční 

Kurz: Více spolupráce a klidu, méně stresu a boje 

Z mnoha stran zaznívá, že žáci jsou čím dál horší, agresivnější a že je čím dál obtížnější je 

něčemu naučit. Ale co když je příčina problému (také) někde jinde? Kurz ukáže, jak souvisí 

přístup učitele či školy s rozvojem vnitřní motivace a samostatnosti žáků, které prvky 

působení učitele přivádějí žáky k lhostejnosti, bezmoci a postupně až k agresi a které přístupy 

by naopak vedly k tomu, že by se žáci stávali více kompetentními, samostatnými a více 

motivovanými se učit. Účastníci se také dovědí, jak u žáků zachovat přirozenou chuť každého 

dítěte se o světě stále učit, které způsoby práce jsou našemu mozku blízké a které ho naopak 

uvádějí do stresové reakce (útok, obrana, útěk), jaké podmínky vedou k efektivnímu učení. 

(Národní institut pro další vzdělávání, 2014)  

 kompetence didaktické a psychodidaktické 

Kurz: Aktivizující metody a formy práce na ZŠ 

Hlavním cílem interaktivního semináře je poskytnout účastníkům poznatky, zkušenosti a 

dovednosti s realizací aktivizujících metod a forem práce v současné škole. Účastníci získají 

konkrétní náhled na možnosti a meze využití vybraných aktivizujících metod a forem práce 

v různých vyučovacích předmětech. Jedná se např. o metody problémového charakteru, 



 

53 
 

projektovou výuku, výuku s podporou ICT, didaktické hry a metody zážitkové pedagogiky. 

Nedílnou součástí obsahu semináře je seznámení se skupinovou a kooperativní výukou, 

párovou výukou, otevřenou výukou, různými formami individualizované a diferencované 

práce s žáky a práce s žákovským portfoliem. Součástí semináře je interaktivní pracovní dílna. 

(Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový 

Jičín, 2014) 

 

Dalším závěrem z provedeného šetření je, že pozornost ředitelky i učitelů by se měla 

zaměřovat nejen na výběr vzdělávacích akcí, ale také na následné hodnocení využitelnosti 

získaných poznatků, sledovat jejich dopady v praxi. 

Také na základě provedeného šetření považuji za důležité, aby se z hospitace stal efektivní 

nástroj dalšího vzdělávání pedagogů. Hospitace jsou finančně nejméně náročným způsobem 

dalšího vzdělávání, a jestliže jsou správně prováděny a vnímány pozitivně, mají na praxi 

učitele značný vliv. Bezpochyby naplňují myšlenku učící se organizace v praxi, proto by 

ředitelka školy měla zjistit, co skutečně učitelé od hospitací očekávají, kdo se jich chce 

zúčastnit a u koho chce hospitovat. Učitelé by měli být informováni, na co je důležité se 

zaměřovat, co pozorovat, jak vést následně rozhovor s kolegou apod. Z dotazníku vyplynulo, 

jak je pro učitele důležitá pozitivní zpětná vazba a tato potřeba se projevuje i v případě 

hospitací. Ředitelka školy potvrdila, že mnoho učitelů hospitace vnímá negativně z důvodu 

obav, co si o něm kolega pomyslí a podobně. Proto je opravdu nezbytné, aby k hospitacím 

bylo přistupováno profesionálně. Například v rámci tzv. sboroven (interního vzdělávání), 

které na škole probíhají, by mohl být realizován workshop, který učitelům ukáže, že hospitace 

není nástrojem určeným pouze ke kontrole a kritice jejich výkonu, ale že jim může přinést 

podporu a pomoc při řešení problémů ve třídě a vede tak k jejich profesnímu zdokonalení.  
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Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů na druhém 

stupni základní školy, proto bylo v teoretické části této práce specifikováno několik oblastí, 

které blíže charakterizují kvalitní školu a byly uvedeny modely kvalitní školy budoucnosti. 

Všechny se v zásadě shodují na stejné věci, a to, že je potřeba změny, ne ve smyslu dělat vše 

zásadně jinak, ale dělat to lépe. Myslím si, že přesně o to se snaží i Základní škola v Šenově, 

která se vydává cestou propojení obou zmíněných scénářů budoucí školy podle OECD 

(komunitní a učící se školy) .  

Učitelé této školy jsou si vědomi, že změny ve společnosti ve 21. století úzce souvisí se 

změnami ve vzdělávání. Cílem jejich vzdělávacího programu je proměna školy v takové 

prostředí, ve kterém se všem dětem bez ohledu na jejich různorodé vzdělávací potřeby 

dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče. Žák, který ukončí povinnou školní docházku 

na této škole, by se měl umět orientovat ve světě, který ho obklopuje, měl by být schopen 

třídit a využívat informace, komunikovat v českém i cizím jazyce, měl by znát svá práva a 

povinnosti. Cílem této školy je tedy vychovávat a vzdělávat žáky v osobnosti, které budou 

připraveny na život v 21. století. Vedení školy si je vědomo, že klíčem k úspěšnosti naplnění 

těchto cílů jsou právě kvalitní učitelé, a tak se snaží o jejich neustálý profesní rozvoj.  

Dotazníkové šetření, které jsem provedla mezi pedagogy druhého stupně, identifikovalo 

několik oblastí, ve kterých učitelé vnímají značné rezervy ve svých znalostech, schopnostech 

a dovednostech. Dále zjistilo, jaké jsou jejich názory na oblast dalšího vzdělávání. Tato 

zjištění byla následně doplněna rozhovorem s ředitelkou školy o to, kde ona sama vidí u 

svých zaměstnanců největší mezery. Podkladem pro tento rozhovor byl kompetenční model a 

popis pracovního místa určený pro učitele druhého stupně. Výsledkem těchto dvou šetření 

jsou identifikované konkrétní vzdělávací potřeby, které můžeme kategorizovat do tří oblastí - 

kompetence sociální, psychosociální a komunikativní, kompetence diagnostické a intervenční, 

kompetence didaktické a psychodidaktické. Odstranění mezer v dovednostech a znalostech 

učitelů, které byly analýzou vzdělávacích potřeb zjištěny, představuje pro školu krok 

k naplnění stavu, ke kterému ve své strategii směřuje. 
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