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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků na základní škole. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy 

související s profesí pedagogických pracovníků a jejich dalším vzděláváním. Dále je 

v práci uveden přehled vývoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR. 

Poslední část teoretického oddílu se zabývá systémem dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a jeho složkami. V empirické části práce je prezentován vlastní výzkum, který 

byl proveden na základní škole pomocí analýzy dokumentů a následného rozhovoru se 

zástupkyní ředitele školy. Vyhodnocená data z empirického výzkumu jsou v závěru práce 

srovnána s teoretickými předpoklady, které jsou v práci uvedeny. 
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další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogický pracovník, MŠMT, systém 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací cyklus 
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on analysis of system of further education for teachers at 

primary school. The theoretical part of thesis explains the basic concepts related to the 

profession of teachers and their further education. The next part provides an overview of 

the development of further education of teachers in the Czech Republic. The last part of 

the theoretical section deals with the system of further education for teachers and its 

components. In the empirical part of the thesis are presented the results of own research. 

The research was realized by the analysis of documents and interview with the deputy 

headmaster. In the end, the data analyzed from empirical research are compared with 

theoretical assumptions. 
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further education of teachers, teacher, Ministry of Education, system of further education 
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Úvod 

 

V dnešní době jsou vlivem neustálých změn ve společnosti kladeny na 

pedagogické pracovníky stále větší nároky, se kterými se musí vyrovnat. Proto je 

nezbytné, aby se systematicky vzdělávali a rozvíjeli po celou dobu profesní dráhy. Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků je důležité nejen pro ně samé, ale má vliv také na 

kvalitu vzdělávání žáků. Tím pádem působí i na celý vzdělávací systém a v důsledku tak 

na celou společnost. Aby bylo další vzdělávání efektivní, je nutné, aby na škole fungoval 

dobře organizovaný systém dalšího vzdělávání. K tomu je třeba podpora a profesionalita 

ze strany vedení školy i zodpovědný přístup pedagogických pracovníků k vlastnímu 

vzdělávání.  

Cílem práce je analyzovat systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

na konkrétní základní škole. V teoretické části práce se nejdříve budu zabývat vymezením 

profese pedagogického pracovníka a požadavky, které jsou na tuto profesi kladeny. 

V další kapitole se budu věnovat dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Nejprve 

uvedu definice dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a následně vymezím jeho 

specifika a legislativní rámec. Měnící se požadavky na profesi pedagogického pracovníka 

a tedy i jeho další vzdělávání budou reflektovány v následující kapitole, kde se pokusím 

nastínit vývoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Čechách a následně 

přiblížit současnou podobu systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

včetně vybraných strategických koncepcí. Poslední kapitola teoretické části práce se bude 

zabývat systémem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na úrovni školy – 

vymezením systematického vzdělávání, jednotlivými fázemi vzdělávacího cyklu, rolí 

vedoucích pracovníků, poskytovateli dalšího vzdělávání a druhy a formami dalšího 

vzdělávání.  

V empirické části práce pak budu prezentovat výsledky analýzy systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Výzkumné šetření bylo provedeno na Základní 

škole Dr. Edvarda Beneše metodou analýzy dokumentů školy a následně 

polostrukturovaným rozhovorem se zástupkyní ředitele. V závěrečné kapitole 

prezentované výsledky šetření porovnám s teoretickými předpoklady, které jsou v práci 

uvedeny, a formuluji návrhy na zlepšení systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků na této škole. 
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1 Pedagogický pracovník a jeho profese  

Podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb. můžeme pedagogickým pracovníkem nazvat 

toho, kdo vykonává přímou vyučovací, výchovnou, speciálně-pedagogickou nebo 

pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného. Pedagogický 

pracovník je zaměstnancem právnické osoby vykonávající vzdělávací činnost, 

zaměstnancem státu nebo ředitelem školy.  

Pojem pedagogický pracovník je v praxi často ztotožňován s výrazem učitel. 

Učitelé však představují pouze jednu skupinu pedagogických pracovníků – podle § 2 

zákona č. 563/2004 Sb. mezi pedagogické pracovníky patří:  

a) učitel, 

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

c) vychovatel, 

d) speciální pedagog, 

e) psycholog, 

f) pedagog volného času, 

g) asistent pedagoga, 

h) trenér, 

i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, 

j) vedoucí pedagogický pracovník. 

Podle Průchy a Vetešky (2014, s. 211) lze z pohledu andragogiky za pedagogické 

pracovníky považovat taktéž odborníky, kteří „…vykonávají pedagogickou činnost ve 

vzdělávání dospělých, zejména lektor, mentor, tutor, kouč, instruktor, školitel, konzultant, 

supervizor, manažer vzdělávání.“  

Jak je řečeno výše, učitelé představují pouze jednu skupinu pedagogických 

pracovníků. V legislativě a dokumentech MŠMT je většinou užíván pojem pedagogický 

pracovník (a to i tehdy, kde by se více hodilo užít pojmu učitel – Kohnová, 2004, s. 24). 

Odborná literatura se naopak věnuje především profesní skupině učitelů a ostatní 

pedagogické pracovníky příliš nezohledňuje. Někdy se můžeme setkat i s tím, že jsou tyto 

dva pojmy ztotožněny. „…Norma užívání termínu učitel a pedagogický pracovník je i 

v oficiálních dokumentech volná, resp. nedostatečně kodifikovaná.“ (Kohnová, 2004, s. 

25) Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) se účastní všechny 

skupiny pedagogických pracovníků, ale můžeme říci, že nejvíce účastníků je právě z řad 

učitelů. Také se jedná o skupinu nejpočetnější. Tato práce zohledňuje kromě učitelů i 

další pedagogické pracovníky, ale v této kapitole se zaměřím pouze na ty, kteří 
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vykonávají pedagogickou činnost na základní škole, kde proběhlo empirické šetření – 

asistent pedagoga, speciální pedagog, vychovatel.  

Průcha, Walterová a Mareš (2009, s. 326) definují učitele takto: „Obecně osoba 

podněcující a řídící učení jiných osob, vzdělavatel. Jeden z hlavních aktérů vzdělávacího 

procesu, profesně kvalifikovaný pedagogický pracovník, vykonávající učitelské povolání." 

Podle Průchy (2002, s. 17) se s definicí učitele v odborné literatuře setkáme jen 

výjimečně. Definovat profesi učitele je problematické, jelikož profesní skupina učitelů je 

velmi diferencovaná podle charakteru pracovní činnosti, věku vyučovaných žáků a 

podobně. Navíc se jedná o velmi početnou skupinu a výčet profesních činností, 

požadovaných dovedností a vědomostí se tedy může v jednotlivých případech značně lišit 

(Kohnová, 2004, s. 22–23). Přístup k učitelské profesi se výrazně změnil po roce 1989, 

došlo například ke zvýšení profesní autonomie a zároveň míry zodpovědnosti učitele za 

vzdělávací procesy a výsledky žáků nebo rozrůznění profesních činností a pedagogických 

rolí učitele jako důsledek nastavení požadavku expertnosti učitelské profese. Důsledkem 

nových pracovních podmínek byla stoupající náročnost pracovního výkonu a vysoké 

pracovní nasazení. (Vašutová, 2006, s. 82)  

 K proměnám školství, ke kterým dochází od 90. let, patří snaha o demokratizaci a 

humanizaci školy a s tím spojená snaha o zpřístupnění odpovídajícího vzdělání všem 

členům společnosti. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením či jinými speciálními 

potřebami, které bylo dříve výhradou speciálních škol, se tak přesunulo také na ostatní 

typy škol. Tím ještě stoupla náročnost profese učitele. Od roku 1997 bylo vyhláškou č. 

127/1997 Sb. umožněno působení dvou pedagogických pracovníků v jedné třídě 

(pedagoga a jeho asistenta). Tento model byl pak upraven legislativními předpisy z roku 

2004 a 2005, které povolily působení dokonce tří pedagogických pracovníků (z nichž 

nejméně jeden je asistentem pedagoga) ve třídě, kde se vzdělávají žáci s těžkým 

zdravotním postižením. Asistent pedagoga je tedy pedagogickým pracovníkem 

s prioritním posláním podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

na běžných mateřských, základních a středních školách, a žáků s těžkým zdravotním 

postižením na školách speciálních. (Teplá, Šmejkalová, 2007, s. 3) 

S žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje také speciální 

pedagog. Speciální pedagog ve škole „provádí diagnostickou, nápravnou či terapeutickou 

činnost v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, utváří ve spolupráci 

s třídním učitelem a rodiči individuální vzdělávací plán, zajišťuje speciální výukové 

pomůcky, utváří podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením.“ (Vališová, 

Kasíková, 2011, s. 336) Zákon ukládá povinnost školám poskytovat bezplatnou a 
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kvalifikovanou poradenskou službu rodičům, žákům i pracovníkům školy. Kromě třídního 

učitele, asistenta pedagoga a speciálního pedagoga může poradenskou činnost případně 

vykonávat také školní psycholog, školní metodik prevence či výchovný poradce. (Nařízení 

vlády č. 75/2005 Sb.) 

Další skupinou pedagogických pracovníků, kteří působí na základních školách, 

jsou vychovatelé. Vychovatel „provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na 

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

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

mládeže, v internátu, popřípadě v jiných zařízeních.“ (Národní soustava povolání) 

Pro všechny pedagogické pracovníky uvádí zákon č. 563/2004 Sb. společné 

předpoklady pro výkon činnosti. Podle § 3 může být pedagogickým pracovníkem ten, kdo:  

a) je plně způsobilý k právním úkonům, 

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

c) je bezúhonný, 

d) je zdravotně způsobilý, 

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li stanoveno jinak (např. učitelé, kteří složili 

maturitní zkoušku z českého jazyka nebo učitelé cizích jazyků nemusí znalost 

prokazovat). 

§ 6 – § 21 tohoto zákona upravuje podmínky získávání odborné kvalifikace pro 

všechny typy učitelů (učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy atd.) a 

další pedagogické pracovníky. Pro každou kategorii jsou určeny stupně vzdělání, kterého 

by měl pedagogický pracovník dosáhnout. Kvalifikační požadavky pro všechny 

pedagogické pracovníky můžeme najít také v Národní soustavě povolání (kromě toho 

také popis pracovní činnosti či požadované odborné znalosti).  

Tureckiová dělí kvalifikace na formální (odbornou přípravu) a neformální 

(nadstavbu dalších profesních návyků a dovedností). Upozorňuje však, že v současném 

vzdělávacím systému je termín „kvalifikace“ ztotožněn prakticky jen s formální kvalifikací. 

Formální kvalifikace je pak součástí profesních kompetencí, které můžeme chápat jako 

soubor schopností, znalostí, dovedností a zkušeností, které se promítají do pracovního 

jednání a slouží k efektivnímu zvládání pracovních funkcí a rolí vyplývající z pracovní 

pozice a jsou alespoň částečně přenosné mezioborově. (Tureckiová, 2004, s. 31)  

V současnosti se věnuje problematice kompetencí mnoho autorů. Proto v literatuře 

můžeme najít různá pojetí a různé definice tohoto pojmu a také různá vymezení vztahu 

mezi kvalifikací a kompetencí. Například Hroník (2007, s. 61) vidí kompetence jako „…trs 
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znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností, který podporuje dosažení cíle.“ Národní 

soustava povolání (dále NSP) vymezuje kompetence jako způsobilosti k vykonávání 

práce – kompetence určují, co má zaměstnanec znát, umět, jak se má chovat. 

Kompetence jsou v katalogu NSP rozděleny do tří oblastí: 

1. měkké kompetence – soubor požadavků potřebných pro výkon práce, nezávisí 

na konkrétní odbornosti (např. kreativita, efektivní komunikace, schopnost řešit 

problémy, schopnost spolupráce), 

2. obecné dovednosti – soubor obecných požadavků pro výkon práce, které 

výhradně nesouvisí s určitou profesí (např. počítačová způsobilost, jazyková 

způsobilost), 

3. odborné znalosti, dovednosti – soubor odborných požadavků, potřebných pro 

výkon práce (teoretické vědomosti, praktické dovednosti). 

Profesními kompetencemi pedagogických pracovníků se zabývá například 

Vašutová (2004, s. 106–109), která na základě vzdělávacích cílů a funkcí školy vymezila 

sedm oblastí kompetencí učitele:  

 Kompetence předmětová/oborová 

Učitel má osvojeny znalosti oboru v rozsahu odpovídajícímu potřebám školy a je 

schopen je transformovat do vzdělávacího obsahu vyučovaných předmětů. Umí 

vyhledávat a zpracovávat informace, používat informační a komunikační 

technologie, vytvářet mezipředmětové vazby apod. 

 Kompetence didaktická a psychodidaktická 

Učitel teoreticky i prakticky ovládá strategie vyučování a učení, dovede užívat 

základní metodiku daného předmětu a přizpůsobit ho individuálním potřebám 

žáků. Dovede správně užívat nástroje hodnocení a vytvářet školní vzdělávací 

program. Umí používat informační a komunikační technologie k podpoře učení 

žáků. 

 Kompetence pedagogická 

Učitel ovládá procesy a podmínky výchovy v rovině teoretické a praktické. Dokáže 

se orientovat v kontextu výchovy a vzdělávání, je schopen podporovat rozvoj 

individuálních kvalit u žáků, má znalosti o právech dítěte a respektuje je.  

 Kompetence diagnostická a intervenční 

Učitel umí používat prostředky pedagogické diagnostiky ve vyučování, je 

schopen diagnostikovat sociální vztahy ve třídě. Dále je schopen identifikovat 

specifické poruchy učení u žáků a uzpůsobit jim výběr učiva a metod 

vyučování. Je schopen rozpoznat sociálně patologické jevy a zná jejich 
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prevenci. Ovládá také způsoby vedení nadaných žáků a prostředky k udržení 

kázně ve třídě.  

 Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní 

Učitel umí ovládat prostředky k vytváření příznivého klimatu ve třídě a 

socializaci žáků. Dokáže se orientovat i v náročnějších sociálních situacích a 

napomoci jejich řešení, dokáže analyzovat příčinu negativních postojů a vlivů 

na žáky a užít prostředky prevence a nápravy. Umí efektivně komunikovat ve 

třídě i při spolupráci s rodiči. 

 Kompetence manažerská a normativní 

Učitel má základní znalosti týkající se zákonů a dalších norem, které se 

vztahují k jeho profesi. Má schopnosti a dovednosti k organizování aktivit mimo 

výuku a dokáže vytvářet projekty k institucionální (i zahraniční) spolupráci. 

Ovládá způsoby vedení žáků ve třídě. 

 Kompetence profesně a osobnostně kultivující  

Učitel disponuje znalostmi všeobecného rozhledu (filozofickými, kulturními, 

ekonomickými atd.) a působí jimi na formování hodnot a postojů žáků. Má 

osvojeny etické zásady pedagogické profese, je schopen kooperace s kolegy a 

sebereflexe. Dokáže vzdělávací potřeby žáků a změny vzdělávacích podmínek 

reflektovat ve své pedagogické práci. 

 

Takto vymezené kompetence učitele sloužily jako rámec tvorby profesního 

standardu. Profesní standard měl být provázán s komplexním systémem podpory 

pedagogů a jejich profesního růstu. Vymezení požadovaných profesních kompetencí a 

činností pedagogického pracovníka by měly vést ke kvalitnímu vykovávání pedagogické 

profese. Standard však stále nebyl dokončen (Rýdl, 2014, s. 15). Za základ formulování 

profesního standardu byla vzata kategorie učitele základní a střední školy. Pro další 

kategorie pedagogických pracovníků můžeme tuto strukturu kompetencí zachovat, avšak 

charakteristiky některých kompetencí jsou pak specifikovány tak, aby odpovídaly rolím a 

činnostem konkrétního pracovníka. Pro všechny kategorie pedagogických pracovníků jsou 

také společné osobnostní kompetence, které zahrnují psychickou odolnost a fyzickou 

zdatnost, empatii, toleranci, osobní postoje a hodnotové orientace, osobní dovednosti 

(např. řešení problémů) a osobní vlastnosti (Vašutová, 2004, s. 104-105). Kompetence 

mohou pedagogičtí pracovníci rozvíjet v rámci dalšího vzdělávání. 
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2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Změny ekonomického, sociálního i informačního kontextu s sebou vždy přináší 

také změny vzdělávacího systému. K zavádění těchto změn a vzhledem k neustálému 

zvyšování požadavků na kvalitu vzdělávání je třeba plně kvalifikovaných a vysoce 

motivovaných pedagogických pracovníků, kteří jsou otevření získávání znalostí a 

dovedností během celé jejich profesní dráhy (Day, Sachs, 2004, s. 3). 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je tedy součástí jejich celoživotního 

vzdělávání1 a důležitou součástí celého vzdělávacího systému. DVPP by mělo být 

přínosem jak pro pedagogické pracovníky, tak pro žáky, školu a její celkovou atmosféru a 

ve svých dlouhodobých důsledcích pro celou společnost (Lazarová, 2006, s. 13). 

2.1 Definice dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Průcha, Walterová a Mareš (2009, s. 44) definují další vzdělávání pedagogických 

pracovníků jako povinnost vzdělávat se po dobu výkonu pedagogické činnosti za účelem 

obnovení, upevňování a doplňování kvalifikace nebo jako možnost zvyšování kvalifikace.  

Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků představuje podle Kohnové 

(2004, s. 20) pouze jednu část jejich profesního rozvoje. Dalšími částmi jsou samostudium 

a poznatky získané z vlastní praxe. Někteří autoři však od sebe profesní rozvoj a další 

vzdělávání pedagogických pracovníků nerozlišují (například Starý, 2012). Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků můžeme charakterizovat: 

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

vysokoškolské studium a trvá po celou dobu kariéry 

- jako celoživotní rozvíjení profesních kompetencí a trvalý osobnostní rozvoj 

- jako nejrozsáhlejší resortní a celospolečensky významnou oblast vzdělávání 

dospělých 

- jako jeden ze základních předpokladů transformace školství 

- jako nejefektivnější formu vyrovnávání obsahu i metod vzdělávání a výchovy 

ve školství s rychlými proměnami v hospodářsko-technickém i kulturně-

sociálním kontextu. 

(Kohnová, 2004, s. 59) 

Z těchto znaků dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků můžeme odvodit 

jeho cíle. Podle Hoebena (Walterová, 2001, s. 69) je cílem DVPP zdokonalování 

                                                           
1
 DVPP je často zmiňováno ve strategických národních (MŠMT) i mezinárodních dokumentech (OECD, 

Evropská komise) týkajících se celoživotního vzdělávání (Kohnová, 2004, s. 13). 
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profesních dovedností, vnitřní rozvoj školy, zdokonalování vyučovacího a učebního 

procesu, zavádění inovací a změn ve vzdělávání a osobní vývoj účastníků. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podle Kohnové (2012, s. 22) 

základním nástrojem realizace vzdělávací politiky a základním nástrojem implementace 

změn ve vzdělávání a také je nástrojem udržení stávající kvality školního vzdělávání a 

jejího zvyšování. Bílá kniha (MŠMT, 2001, s. 44) považuje další vzdělávání a 

sebevzdělávání pedagogických pracovníků za podstatný znak učitelské profese, její právo 

a povinnost a jedno ze základních kritérií posuzování kvality učitele. Lazarová (2006, s. 

15) poznamenává, že „…může být chápáno jako mocný instrument vzdělávací politiky ve 

službách snah o modernizaci vzdělávacího systému. (…) Naproti tomu stojí takové pojetí 

dalšího vzdělávání, které je zaměřeno na široce definované poskytování zdrojů poznání, 

ve kterém se spoléhá na uvědomělost a zodpovědnost učitelů ve vztahu k vlastnímu 

rozvoji.“ Tyto charakteristiky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ukazují jeho 

význam jak pro celou společnost, tak pro samotné pracovníky a tím pádem také pro školu, 

žáky a rodiče.   

2.2 Specifika dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Specifika DVPP můžeme nalézt v tom, jaká pozornost je mu věnována v 

legislativních předpisech, a také v nárocích na jeho institucionalizaci a profesionalizaci. 

Institucionalizovaný systém DVPP představuje síť vzájemně propojených institucí a 

služeb, které se navzájem doplňují a nabízejí tak návazný a ucelený program. Existuje 

však stále velký prostor pro zlepšování organizace tohoto systému (Kohnová, 2004, s. 

71). Profesionalizací je pak myšleno jak směřování k profesionalizaci pedagogických 

pracovníků, tak profesionalizaci systému dalšího vzdělávání a zajištění odpovídající 

profesní úrovně vzdělavatelů v tomto systému (Kohnová, 2012, s. 22). Za specifickou 

můžeme považovat také skupinu účastníků dalšího vzdělávání – pedagogické pracovníky.  

Pedagogičtí pracovníci si podle Lazarové (2006, s. 86) ve většině případů 

„…uvědomují nutnost dalšího vzdělávání a obvykle se považují za dostatečně motivované 

a otevřené k učení. Současně hovoří o řadě zejména vnějších bariér, které jejich další 

vzdělávání limitují: o pracovní zátěži, o nedostatku času, o (ne)zastupitelnosti ve škole, o 

finančních nárocích apod.“  Supovitz a Zief (Lazarová, 2006, s. 89) shrnuli bariéry 

zapříčiňující nechuť k účasti na dalším vzdělávání do čtyř skupin:  

 bariéry strukturální (organizace akcí dalšího vzdělávání, příležitosti, čas pro práci a 

rodinu apod.) 



15 
 

 bariéry obsahové (harmonizace potřeb pracovníků a školy, osobní zájmy 

pracovníků apod.) 

 školní bariéry (zejména kultura školy) 

 rezortní bariéry (školská politika, změny potřeb školské praxe) 

Bariéry, které mohou působit jako překážky k účasti na  dalším vzdělávání, 

popisuje také Starý v knize Učitelé učitelů (2008). Dále uvádí výhody, které naopak může  

pedagogická profese v dalším vzdělávání přinášet.  

 

Tabulka č. 1 Bariéry a výhody dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (zpracováno 

podle: Starý, 2008, s. 106–107) 

Bariéry:  Výhody: 

přetížení a psychické vyčerpání  potřeba sdělovat a sdílet 

nízké profesní sebevědomí být akceptován jako intelektuál 

profesní rigidita potřeba uznání, ocenění 

konzervativní postoje, nepřístupnost ke 

změnám a inovacím, kritičnost 

vyšší úroveň myšlenkových operací 

formální autorita dovednost formulovat a verbalizovat 

neochota vzdělávat se, demotivovanost chápání vzdělání jako hodnoty 

kolektivní závislost praktická zkušenost v profesi 

neochota projevení se před kolegy tvořivost 

myšlení v horizontu školy, třídy, předmětu smysl pro povinnost 

absence sebereflexe vysoká míra odpovědnosti 

model chování vlastních žáků potřeba být řízen, instruován 

 schopnost organizovat, vést lidi 

  

2.3   Legislativní vymezení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je upraveno především dvěma 

předpisy, kterým se věnuji v této podkapitole – 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. Pedagogických pracovníků se týkají samozřejmě také další 

právní předpisy, například školský zákon nebo zákoník práce. Další vzdělávání je 

legislativně upraveno například v zákoně č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.  
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Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

Zákon č. 563/2004 Sb. vymezuje pojem pedagogický pracovník, uvádí osoby, 

které mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost (viz první kapitola) a upravuje 

předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků (viz druhá kapitola), jejich 

pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém.  

Podle § 24 mají pedagogičtí pracovníci povinnost dalšího vzdělávání, kterým si 

obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. Mohou se také účastnit dalšího vzdělávání, kterým 

si zvyšují kvalifikaci. Ředitel školy je povinen stanovit plán dalšího vzdělávání, ve kterém 

musí zohlednit jak potřeby a rozpočet školy, tak studijní zájmy pedagogického pracovníka. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se může uskutečňovat samostudiem nebo na 

vysokých školách, v zařízeních pro DVPP či v jiných vzdělávacích institucích. Vzdělávací 

instituce po absolvování dalšího vzdělávání vydá pedagogickému pracovníkovi 

osvědčení.  Pedagogičtí pracovníci mají možnost k dalšímu vzdělávání čerpat volno 

v rozsahu 12 pracovních dní v průběhu školního roku2. Dobu čerpání volna stanoví ředitel 

školy. Pokud pedagogický pracovník možnosti čerpat volno k dalšímu vzdělávání 

nevyužije, toto volno zaniká bez dalších nároků. 

V roce 2014 byla pod číslem 197/2014 Sb. vyhlášena novela zákona o 

pedagogických pracovnících, která je platná od 1. ledna 2015. Novela upravuje 

předpoklad odborné kvalifikace a možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti ve 

vymezených případech. Novela ustanovuje, že pedagogičtí pracovníci, kteří nemají 

odpovídající odbornou kvalifikaci a do 31. prosince 2014 nezahájili studium k jejímu 

získání, nemohou bez této kvalifikace vykonávat pedagogickou činnost. V některých 

případech je však možno zaměstnat pedagogického pracovníka i bez odborné kvalifikace. 

Výjimka platí například pro pedagogické pracovníky, kteří k 1. lednu 2015 dosáhli alespoň 

55 let věku a mají nejméně 20 let praxe na stejném druhu školy, na kterém působí 

v současnosti. Novela také rozšiřuje okruh osob, jimž lze uznat předpoklad odborné 

kvalifikace – jedná se například o uznávané odborníky v oboru, výkonné umělce, trenéry. 

(Metodický výklad MŠMT, 2014, s. 1–4) 

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

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

Tato vyhláška v části první vymezuje druhy dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Jedná se o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, studium ke splnění 

                                                           
2
 Pokud pedagogický pracovník pracuje pouze část školního roku, za každý měsíc pracovního poměru mu 

přísluší jedna dvanáctina volna. 
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dalších kvalifikačních předpokladů a studium k prohlubování odborné kvalifikace. Přehled 

druhů DVPP je uveden v následující tabulce.  

Tabulka č. 2 Druhy DVPP (zpracováno podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 

Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

studium ke splnění 

kvalifikačních 

předpokladů 

studium ke splnění 

dalších kvalifikačních 

předpokladů 

studium k prohlubování 

odborné kvalifikace 

studium v oblasti 

pedagogických věd 

studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky 

průběžné vzdělávání 

studium pedagogiky studium pro výchovné 

poradce 

 

studium pro asistenty 

pedagoga 

studium k výkonu 

specializovaných činností 

 

studium pro ředitele škol a 

školských zařízení 

  

studium k rozšíření odborné 

kvalifikace 

  

 

Ve druhé části vyhláška upravuje složení a činnost akreditační komise. Komise 

rozhoduje o udělení akreditace vzdělávacím institucím a vzdělávacím programům. Část 

třetí stanovuje podmínky zařazení pedagogických pracovníků do kariérních stupňů. 
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3 Vývoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v Čechách  

Tak jako se v průběhu let měnila společenská a ekonomická situace, měnily se 

také požadavky na vykonávání pedagogické profese, na kvalifikaci pedagogických 

pracovníků a jejich profesní rozvoj. V této kapitole je mým cílem nastínit historii a 

následně současný stav dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v našich zemích. 

Kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly – vývoj před rokem 1989 a vývoj po roce 1989.  

„Další vzdělávání učitelů v České republice vychází z dlouhodobé tradice. 

V minulosti vzdělávání učitelů i jejich další vzdělávání připravovaly a aktivně se na něm 

podílely významné osobnosti naší historie. Kulturní a sociální rozvoj českého národa v 19. 

století souvisí s rozvojem školství a vzdělanosti a s rozvojem vzdělanosti učitelů.“ 

(Kohnová, 2004, s. 32). 

3.1 Vývoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků před rokem 1989 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků má v českých zemích více než 

dvousetletou tradici. Příklad existence určitého systému dalšího vzdělávání však můžeme 

najít i dříve – v době pobělohorské, kdy docházelo k výraznému rozvoji školství (Kohnová, 

2012, s. 25).  Pražská univerzita pedagogicky řídila sedmnáct partikulárních pražských 

škol. Rektor univerzity byl nejvyšším správcem školského systému, který podléhal 

univerzitě a měl na starosti mimo jiné pedagogickou činnost učitelů v partikulárních 

školách. Správce škol rektor povolával k přezkoušení a k pedagogické instruktáži, 

prováděl také inspekce na jednotlivých školách. V dopisech instruoval mladé začínající 

pedagogy, jak vykonávat pedagogickou činnost a na školy posílal pomůcky, učebnice a 

další literaturu (Kohnová, 2004, s. 32).  

O uceleném a centrálně zavedeném systému se však dá hovořit až od konce 18. 

století v souvislosti s vytvářením novodobé školské soustavy (Kohnová, 2004, s. 32). 

Reformy školství za vlády Marie Terezie znamenaly také změny v přípravě pro učitelskou 

profesi. Od roku 1775 byly zřizovány tzv. preparandie – tříměsíční nebo šestiměsíční 

kurzy pro učitele. Absolventi těchto kurzů se pak mohli stát pomocníky učitelů na školách. 

Po roce praxe měli možnost složit zkoušku učitelské způsobilosti a stát se samostatnými 

učiteli3 (Průcha, 2002, s. 11).  

                                                           
3
 Na začátku 19. století dosáhla gramotnost české populace jedné z nejvyšších úrovní v rámci Rakouska-

Uherska (Průcha, 2002, s. 11). 
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Samostatnou kapitolu o dalším vzdělávání učitelů obsahuje školský zákon (říšský 

zákon č. 62) ze 14. května 1869. Podle tohoto zákona byli učitelé povinni účastnit se 

okresních učitelských konferencí. Ty se konaly alespoň jednou ročně a učitelé se zde 

mohli radit o vyučovacích metodách, nových knihách a pomůckách a dalších tématech. 

Zákon dále ustanovil, že v každém okrese mají být zakládány učitelské knihovny, mají být 

vydávány pedagogické časopisy a že na učitelských ústavech se mají organizovat kurzy 

dalšího vzdělávání učitelů. Tyto kurzy se konaly především o prázdninách. Tento zákon 

zavedl také vysokoškolskou přípravu učitelů, resp. povinnost absolvování učitelského 

kurzu na univerzitě. Novela školského zákona z roku 1883 však tuto povinnost ruší. 

Úroveň přípravného vzdělávání a nároky na učitelskou profesi byly celkově sníženy 

(Kohnová, 2004, s. 34–35).  

Kohnová (2012, s. 28) shrnuje přínos kapitoly „O dalším vzdělávání učitelů“ 

školského zákona z roku 1869 takto: „V takto legislativně předepsaném modelu dalšího 

vzdělávání jsou obsaženy základní prvky podpory rozvoje učitele, nejen kurzy a 

vzdělávání založené na společné diskuzi, výměně názorů a zkušeností na konferencích 

(jejich obsah a zaměření zákon také specifikuje), ale také podpora sebevzdělávání 

zajištěním dostupnosti odborné literatury.“ 

V době první republiky vycházel systém dalšího vzdělávání učitelů stále ze 

školského zákona z roku 1869, ke kterému přibylo několik novějších předpisů, například 

Řád školní a vyučovací. Přibyla povinnost pořádat každý měsíc školní konference, které 

sloužily mimo jiné k seznamování s legislativou, školními předpisy a k diskuzi o potřebách 

školy či jednotlivých pedagogů. V organizování konferencí měl významnou roli ředitel 

školy, který byl odpovědný za další vzdělávání a celkovou úroveň učitelského sboru. O 

další vzdělávání učitelů navíc pečoval velký počet učitelských organizací (Kohnová, 2012, 

s. 28–29). Již delší dobu projevovali učitelé snahy o zavedení plnohodnotné 

vysokoškolské přípravy. V roce 1918 byl skupinou poslanců podán návrh, aby 

ministerstvo školství zavedlo vysokoškolské vzdělávání učitelů. Na ten však ministerstvo 

nepřistoupilo. Jelikož se nepodařilo prosazení legislativní cestou, vznikla v roce 1921 za 

pomoci učitelských organizací (zejména Československé obce učitelské) soukromá 

vzdělávací instituce – Škola vysokých studií pedagogických. Ta pořádala dvouleté kurzy 

pro učitele ve formě vysokoškolských přednášek a seminářů. V roce 1929 vznikla při 

Škole vysokých studií pedagogických historicky první fakulta pro přípravu učitelů – 

Soukromá pedagogická fakulta. Studium na této škole mělo být čtyřleté, avšak fakulta 

byla již v roce 1932 zrušena (Průcha, 2002, s. 13–14). 
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Po druhé světové válce došlo k významné změně v učitelském vzdělávání. 27. 

října 1945 bylo dekretem prezidenta republiky uzákoněno vysokoškolské studium pro 

učitele škol všech druhů a stupňů. Ve školním roce 1946/1947 byly založeny pedagogické 

fakulty univerzit v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě (Průcha, 2002, s. 15). Vznikaly také 

výzkumné ústavy pedagogické, později vznikly krajské ústavy pro další vzdělávání učitelů 

a okresní pedagogická střediska. Po roce 1960 bylo zavedeno postgraduální studium na 

vysokých školách. Další vzdělávání pedagogických pracovníků však bylo zajišťováno 

zejména resortními ústavy. Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků řídil 

činnost krajských pedagogických ústavů (dříve nazvaných krajské ústavy pro další 

vzdělávání učitelů). KPÚ podléhala okresní pedagogická střediska. I když se 

v legislativních dokumentech více či méně projevovala komunistická ideologie, dá se říci, 

že tyto dokumenty byly odborně zpracované a že do roku 1989 byla v Československu 

vytvořena poměrně kvalitní síť dalšího vzdělávání učitelů srovnatelná s vyspělými 

evropskými zeměmi (Kohnová, 2004, s. 38–40,101). 

„Od 80. let 20. století přestalo být odborníky i mezinárodními institucemi chápáno 

další vzdělávání učitelů jako náprava nedostatků přípravného studia a začala být 

zkoumána jeho svébytná role v podpoře pedagogické práce učitele a současně začala být 

zdůrazňována i jeho funkce společenská…“ (Spilková, Vašutová, 2008, s. 280). 

3.2 Vývoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků po roce 1989 

Politické změny ve společnosti po sametové revoluci přispěly také ke změnám 

v oblasti vzdělávání. Tyto změny přinesly nové podmínky pro pedagogickou práci učitelů a 

zároveň nové vzdělávací požadavky. Byla zavedena právní subjektivita škol, která jim 

poskytla větší svobodu v rozhodování o koncepčních, finančních, organizačních i 

personálních otázkách. Stejně jako školy získaly značnou míru autonomie, také učitelé a 

další pedagogičtí pracovníci dostali možnost ve větší míře vyučovat podle svých představ 

a rozhodovat o svém profesním rozvoji (Vašutová, 2004, s. 64).  

V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků došlo také k výrazným 

změnám. V roce 1991 byla zákonem č. 390/1991 Sb. zrušena resortní síť institucí dalšího 

vzdělávání učitelů – zrušena byla okresní pedagogická střediska, krajské pedagogické 

ústavy i Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků. Zrušení těchto zařízení 

znamenalo prostorové, personální a materiální ztráty. Některá z okresních zařízení však 

zůstala zachována díky iniciativě učitelů a pracovníků školských úřadů (zřízených v roce 

1991), které byly přímo řízeny ministerstvem a měly možnost zakládat instituce pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. V dalších letech vznikaly nové instituce zejména 

přeměnou (obnovou) bývalých krajských a okresních zařízení (Kohnová, 2004, s. 103–
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105). Vznikaly tři typy zařízení: DVPP zajišťoval přímo školský úřad, bylo založeno 

samostatné pracoviště nebo DVPP zajišťovalo středisko služeb školám. Okresní zařízení 

pořádala velké množství vzdělávacích akcí se širokým zaměřením a také prováděla 

významnou podpůrnou činnost pro pedagogickou práci a profesní rozvoj učitelů (např. 

publikační činnost, zřizování knihoven, tvorba didaktických pomůcek). Navíc ve většině 

případů poskytovala poradenské služby. Kromě okresních zařízení nabízely DVPP také 

další instituce a vysoké školy. Podařilo se také obnovit některá krajská zařízení, ale 

v mnohem menší míře, než tomu bylo u těch okresních. (Kohnová, 2012, s. 32–34) 

V roce 1996 došlo ke změně ve financování dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Finanční prostředky byly přidělovány přímo školám. Byly tedy realizovány jen 

kurzy, které za učitele škola zaplatila a okresní střediska tak přišla o finance na další 

aktivity a služby. Nějakou dobu poté byla střediska podporována školskými úřady a někdy 

dokonce řediteli škol, kteří vyčlenili část přidělených prostředků na jejich činnost. Tato 

podpora však nebyla kvůli změně financování udržitelná a tento model dalšího vzdělávání 

zanikl. V roce 2000 byly zrušeny také školské úřady a došlo k založení několika nových 

pedagogických center. Sloučením těchto center vznikl roku 2005 Národní institut pro další 

vzdělávání (NIDV).  (Kohnová, 2012, s. 32–34) 

V ČR vzniklo od 90. let několik strategických dokumentů a koncepcí, které se 

týkaly profesního rozvoje pedagogických pracovníků. V roce 1996 vydalo ministerstvo 

školství program Učitel. Druhá část tohoto programu měla název „Gradace profesní dráhy 

učitele“. Třetí část pojednávala o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato část 

podle Kohnové (2004, s. 127) „…zpracovávala poměrně komplexně problematiku dalšího 

vzdělávání učitelů, rozvoj profesních kompetencí učitelů a dalších pedagogických 

pracovníků se zřetelem na zdokonalování pedagogické činnosti škol.“ Rýdl (2014, s. 11) 

ve svém článku pro časopis Orbis scholae uvádí, že byl tento program obsahově velmi 

dobře připraven, avšak nebyl – jako mnoho jiných aktivit ve školství – dostatečně finančně 

zajištěn. Program chápal učitele jako „strážce“ společenských hodnot a zároveň jako 

prosazovatele změn. Podle Rýdla nebyli učitelé na tento přístup k chápání vlastní role 

připraveni, což mohla být jedna z příčin neúspěchu projektu. 

Dalším důležitým dokumentem vydaným MŠMT byl Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice, známý spíše jako Bílá kniha. Byl vydán v roce 2001 a 

obsahuje národní cíle vzdělávání, principy vzdělávací politiky a financování, zabývá se 

také vzděláváním dospělých jako součástí vzdělávacího systému (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2009, s. 166). V několika kapitolách dokumentu se hovoří také o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Další vzdělávání by mělo být ministerstvem 
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systematicky podporováno, a to účelovým financováním, zřizováním rozvojových 

programů a zajištěním podpůrné infrastruktury. Jedním z cílů bylo vytvoření provázeného 

systému přípravného a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠMT, 2001, s. 

94). Podle Analýzy naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání z roku 2009 

(MŠMT, s. 39) však k naplnění cílů nedošlo a provázaný systém přípravného a dalšího 

vzdělávání neexistuje. Neexistuje ani samostatný systém dalšího vzdělávání.  

Podle Starého (2012, s. 16) je nabídka DVPP „…v podstatě řízena poptávkou ze 

strany pedagogických pracovníků, což nepokrývá komplexní vzdělávací potřeby 

vzdělávacího systému jako celku… Národní institut pro další vzdělávání se 

monitorováním dopadů svých programů příliš nezabývá.“ Domnívá se, že profesnímu 

rozvoji učitelů je ze strany státu věnována nedostatečná pozornost. Nedostatky 

současného stavu shrnuje takto: (1) neexistuje systém evaluace dalšího vzdělávání 

učitelů pro hodnocení dopadů do praxe, (2) není jasné, kdo nese odpovědnost za kvalitu 

koncepce profesního rozvoje učitelů na národní úrovni (na úrovni školy za ni zodpovídá 

ředitel), (3) chybí profesní standard učitelské profese – povinnost dalšího vzdělávání je 

sice dána legislativou, ale chybí mechanismy, které by naplňování této povinnosti 

kontrolovaly, stejně tak chybí jasně stanovené požadavky na profesní rozvoj učitelů. 

(Starý, 2012, s. 19) 

Tyto a další nedostatky se ministerstvo školství snaží odstranit pomocí Strategie 

vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která byla schválena v roce 2014. 

Důvodem k vypracování nové strategie mimo jiné bylo, že „…navzdory pokrokům 

v některých oblastech nebyly mnohé cíle deklarované Bílou knihou prakticky naplněny. 

(…) Česká republika potřebuje koherentní strategický rámec veřejné politiky zaměřené na 

celoživotní učení…“ (MŠMT, 2014, s. 5) Strategie uvádí tři hlavní priority, a to:  

 snižovat nerovnosti ve vzdělávání, 

 podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad, 

 odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. (MŠMT, 2014, s. 3) 

Jeden z dílčích cílů druhého bodu zní: „Dokončit a zavést kariérní systém pro 

učitele a zlepšovat podmínky pro jejich práci.“ Kariérní systém (dále KS) pro pedagogické 

pracovníky stanovuje formální kvalifikační předpoklady pro výkon učitelské profese a 

popisuje pravidla postupu kariérním systémem. Měl by být úzce propojen se standardem 

profese učitele, který pro jednotlivé stupně a specializace vymezuje požadované 

pedagogické dovednosti, možnost jejich získání a také jejich další rozvoj. Zavedení 

kariérního systému by podle MŠMT mělo vést učitele k průběžnému zlepšování kvality 

jejich vyučovacích dovedností ve spojení s motivujícím systémem odměňování. Pokroky 
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by měly být „přiměřenými způsoby ověřovány“ a na jejich základě by mělo docházet 

k postupu v kariérním systému (MŠMT, 2014, s. 26). O zavedení KS i profesním 

standardu se hovoří již několik let. Nejen kvůli tomu se však kariérní systém setkává 

s kritikou. Štefflová v článku pro Učitelské noviny tlumočí názory několika odborníků 

(Spilková, Píšová, Janík). Podle nich dosavadní koncepce neřeší kvalitu práce učitele 

s žáky, ale oceňuje spíše aktivity učitele pro školu a mimo ní – aby se učitel dostal na 

nejvyšší kariérní stupeň a tím i vyšší finanční ohodnocení, měl by působit jako lektor, 

publikovat, podílet se na výzkumu a podobně. Tím se však ztrácí podstata učitelské 

profese. KS by v takovém případě mohl být kontraproduktivní a vyvolat v učitelích pocit, 

že „pracovat dobře s žáky ve třídě nestačí.“ (Štefflová, 2014).  

Dalším cílem strategie je „Posílit další vzdělávání a metodickou podporu učitelů a 

ředitelů.“ Podle MŠMT nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v současnosti dostatečně nepokrývá vzdělávací potřeby učitelů. Navíc je nabídka velké 

části škol nedostupná z organizačních a finančních důvodů. Mělo by tedy dojít k omezení 

příčiny nedostupnosti („aby každý učitel mohl využívat programy dalšího vzdělávání“), 

k podpoře vzájemného sdílení zkušeností mezi pedagogy a také by měla být posilována 

motivace učitelů a dalších pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání (MŠMT, 2014, 

s. 28). Podle odborníků i pedagogických pracovníků je nabídka DVPP široká, ale jsou 

velké rozdíly v kvalitě. Problémem je to, že podle současných podmínek je akreditace 

MŠMT udělena téměř každé instituci, která o ni požádá. Problém je také „…v chaosu, 

který v oblasti DVPP vládne. Na trhu je mnoho subjektů, nikdo nabídku školám 

nemonitoruje.“ (Švancar, 2014) 

Jak je vidět z těchto několika příkladů, stát věnuje v rámci vzdělávací politiky 

pozornost také dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Často však nastává 

problém při snaze o zavedení těchto koncepcí do praxe a mnoho z nich tak zůstává 

pouze „na papíře“. Neshody mezi tvůrci koncepcí, střídání vlády a ministrů a dlouhé 

časové prodlevy způsobují, že se DVPP řeší spíše nárazově a nikoliv systematicky 

(Štefflová, 2014). Je třeba vytvořit takovou koncepci, kterou by přijali za svou ti, jichž se 

DVPP nejvíce týká – pedagogičtí pracovníci.   
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4 Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

V této kapitole se budu zabývat systémem dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a jeho složkami. Na systém DVPP můžeme nahlížet ze dvou pohledů. Z 

jednoho pohledu systém DVPP představuje systém institucí, které DVPP poskytují. 

Z tohoto pohledu se o systému DVPP hovoří například v dokumentech MŠMT. Já budu na 

systém DVPP nahlížet jako na systém vzdělávání v organizaci (v tomto případě ve škole). 

V tomto případě autoři odborné literatury většinou charakterizují systém jako systematické 

vzdělávání, vzdělávací cyklus. Z širšího pohledu však můžeme do systému DVPP 

zahrnout také další složky a činnosti, které souvisí s jeho organizováním – poskytovatele, 

finanční zajištění, formy vzdělávání atd.  

Podle Vodáka a Kucharčíkové (2011, s. 81) je systém podnikového vzdělávání 

„opakující se cyklus, který vychází ze zásad podnikové vzdělávací politiky, sleduje cíle 

podnikové strategie vzdělávání a opírá se o organizační a institucionální předpoklady 

vzdělávání.“  

Podle Koubka (2008, s. 259) je dobře organizované systematické vzdělávání 

nejefektivnějším vzděláváním pracovníků v organizaci. Mezi jeho přednosti patří například 

to, že soustavně zlepšuje kvalifikaci, znalosti a dovednosti pracovníků, přispívá ke 

zlepšení jejich pracovního výkonu, zlepšuje vztah pracovníků k organizaci a zvyšuje jejich 

motivaci.  

4.1 Vzdělávací cyklus 

Hlavní charakteristikou systematického vzdělávání je to, že probíhá nepřetržitě 

v rámci opakujícího se cyklu identifikace potřeb, plánování, realizace a vyhodnocování 

vzdělávání, kdy se zkušenosti z předchozích cyklů využívají v cyklech dalších a 

vzdělávání se tak soustavně zlepšuje. (Bartoňková, 2010, s. 109) 

První fází cyklu je identifikace vzdělávacích potřeb. Zjištění skutečných 

vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků je nezbytné pro efektivitu dalšího 

vzdělávání a tedy i zvýšení kvality jejich práce. Analýza potřeb vzdělávání spočívá ve 

shromažďování informací o současném stavu znalostí, schopností a dovedností 

pracovníků a v porovnávání zjištěných údajů s požadovanou úrovní. Výsledkem je pak 

zjištění mezer ve výkonnosti, ze kterých je třeba se zaměřit na ty, jež je možné odstranit 

vzděláváním (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 85–86). Při provádění analýzy vzdělávacích 

potřeb by měl ředitel školy zohlednit požadavky státu na výkon profese zaměstnanců 

školy, včetně nároků na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací potřeby 
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by měly vyplývat ze strategie rozvoje školy, například ze zaměření na posilování určitých 

kompetencí pedagogických pracovníků, na jazykovou vybavenost apod. Vzdělávací 

potřeby by se měly odvíjet také od osoby pedagogického pracovníka, ať už byly u něj 

zjištěny nebo je sám pociťuje. Pro zjištění vzdělávacích potřeb lze využít různé zdroje 

informací i různé metody jejich získávání. Zdrojem informací mohou být různé dokumenty 

(legislativa, pracovní náplně, záznamy z kontrolní činnosti, hospitační záznamy, 

koncepční plán školy atd.), pracovníci školy, klienti školy, zřizovatel školy, experti a další.  

K používaným metodám patří například rozhovor, diskuze, dotazník, hospitační 

pozorování, SWOT analýza atd. (Prášilová, 2006, s. 117–119) 

Identifikace potřeb je východiskem k plánování vzdělávání. Ředitel školy má dle 

zákona povinnost sestavit plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel 

musí při tvorbě plánu zohlednit mimo jiné legislativní předpisy, čas a dostupnost 

vzdělávání, rozpočet a cíle školy – měly by být upřednostněny ty vzdělávací potřeby, které 

úzce souvisejí s koncepcí rozvoje školy (Prášilová, 2006, s. 119). Plán v definitivní 

podobě vymezuje oblasti, na něž se vzdělávání zaměří, stanovuje počty a kategorie 

pracovníků, kterých se bude vzdělávání týkat, metody a prostředky vzdělávání a časový 

plán vzdělávání (Koubek, 2007, s. 264). Plán DVPP, jeho soulad s cíli školy a evaluaci 

sleduje Česká školní inspekce (ČŠI) jako důležitou součást hodnocení personálních 

podmínek vzdělávání. Výsledky inspekcí ČŠI v řadě škol ukázaly, že plány dalšího 

vzdělávání většinou obsahují pouze základní informace a chybí informace o analýze 

potřeb, formulování cílů a evaluace efektivity vzdělávání (Eger, 2006, s. 71). Z výsledků 

šetření navíc vyplývá, že potřeba dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je 

uspokojována spíše doplňováním poznatků aktuálně potřebných ve výuce než 

soustavným vzděláváním. Ze strany učitelů také často dochází k nenavazujícímu, 

náhodnému výběru vzdělávací aktivity podle aktuální nabídky. (Lazarová, 2006, s. 71)  

Tím se dostáváme k realizaci vzdělávání. Takto nahodilý výběr označuje Hroník 

(2007, s. 117) jako realizaci „kusovek“ – situaci, kdy se neplánovaně realizují vzdělávací 

akce. Jako další vývojové fáze vzdělávání v organizaci uvádí sled vzdělávacích aktivit, 

komplexní rozvojový program a celostní přístup4. V celostním přístupu se uplatňují 

principy učící se organizace – individuální přístup, pracovník si sám plánuje osobní a 

profesní rozvoj, vzdělávání neprobíhá jen na školeních, ale nepřetržitě sdílením 

zkušeností, supervizí či samostudiem, důraz na multimediálnost a diferencializaci učení 

atd. (Hroník, 2007, s. 122) 

                                                           
4
 „S každou vývojovou fází narůstá systémovost. Snad jen mimo fázi Realizace „kusovek“ můžeme očekávat 

v ostatních fázích i vysoký podíl systematičnosti.“ (Hroník, 2007, s. 117) 
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Obrázek č. 1 Vývojové fáze rozvoje a vzdělávání ve firmě (zpracováno podle: Hroník, 

2007, s. 117)  

K realizaci DVPP mohou být vybrány nejrůznější instituce a agentury. Mohou být 

zvoleny různé formy a metody, vzdělávání může být realizováno buď přímo ve škole, 

nebo mimo školu (viz další podkapitoly). Stejně jako u plánování DVPP musí vedení školy 

při výběru vzdělávacího programu dbát na výši nákladů, potřebný obsah vzdělávání, 

časovou náročnost, schopnosti pracovníků atd. Uskutečnění efektivního vzdělávání by 

mělo předcházet formulování jeho cílů – tedy vědět, čeho chce škola vzděláváním 

dosáhnout. Dalším důležitým faktorem efektivity je motivace pracovníků. Motivaci 

ovlivňuje souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které na pracovníka působí, například jeho 

osobnost, zkušenosti s dalším vzděláváním, klima školy a podobně (Lazarová, 2006, s. 

85–86). 

Po uskutečnění vzdělávací akce by mělo následovat vyhodnocení vzdělávání, 

jehož výsledky jsou pak využity v dalším cyklu. Účastník může pochopitelně po 

absolvování vzdělávání sám subjektivně zhodnotit jeho přínos, zhodnocení účinnosti 

vzdělávání z pohledu organizace (školy), je však problematické. Koubek (2007, s. 276) 

uvádí příklady, na co se lze při hodnocení zaměřit. Nejčastěji se zkoumají právě postoje a 

názory účastníků vzdělávání (je třeba počítat se subjektivním zkreslením). Dále lze 

zkoumat míru osvojení rozvíjených znalostí a dovedností (např. testováním) či míru 

uplatnění vzdělávání v praxi, při vykonávání práce (např. pozorováním změn v jejich 

pracovním chování). Změny se samozřejmě nemusejí projevit bezprostředně po ukončení 

Realizace kusovek 

• nahodile, respektive neplánovaně se realizuje vzdělávací kurz 

Sled vzdělávacích aktivit 

• na určité období se naplánuje série vzdělávacích aktivit, které na 
sebe logicky navazují, zpravidla byly voleny na základě analýzy 
potřeb, spíše sumarizace individuálních potřeb s přihlédnutím k 
potřebám firmy 

Komplexní vzdělávací program 

• program je sestaven nejen z na sebe navazujících vzdělávacích 
aktivit, pozornost se soustřeďuje do mezidobí , ve kterém jsou 
realizovány rozvojové úkoly 

Celostní přístup 

•  permanentní učení zaměřené na zvýšení výkonnosti ihned i v 
delším časovém horizontu, neustále proudící zpětná vazba , učení 
se za chodu 
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vzdělávání, může k nim docházet postupně a dlouhodobě. Podle Kohnové (Walterová, 

2001, s. 80) chybí kritéria a normy pro posouzení významu jednotlivých vzdělávacích 

aktivit pro profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Také Lazarová (2006, s. 40) 

upozorňuje, že ředitelé škol obvykle dokáží posoudit efekt vzdělávání, jedná-li se o 

inovaci výuky nebo nové postupy zaváděné do výuky. To však nevypovídá o vlivu dalšího 

vzdělávání na kognitivní procesy pracovníků, jejich postoje, interpersonální chování a 

podobně.  

Předpokladem úspěšného vzdělávání je zaměření jeho obsahu (mělo by být 

užitečné, zajímavé pro účastníky atd.), vzdělávání by mělo probíhat kontinuálně, ne jen 

nárazově. Pedagogičtí pracovníci by se měli podílet na plánování svého rozvoje, ten by 

zároveň měli vnímat jako součást každodenní práce. Důležitá je také spolupráce 

pracovníků a předávání zkušeností mezi sebou. (Kedzior, Fifield, 2004, s. 2). 

4.2 Role vedoucích pracovníků školy v dalším vzdělávání a financování 

dalšího vzdělávání 

Jelikož ve školách nenajdeme personální útvary, za personální strategii a celou 

personální práci odpovídá ředitel, případně se na této činnosti podílí jeho zástupce (Eger, 

2006, s. 39). Ředitel školy poskytuje podporu pedagogickým pracovníkům, rozděluje jim 

úkoly a udržuje rovnováhu mezi potřebami školy a potřebami jednotlivých pracovníků. Je 

zodpovědný za rozvoj celé školy i strukturu a obsah profesního rozvoje pracovníků a 

zlepšení úrovně výuky (Dash, Dash, 2008, s. 50). Má tedy na starosti také organizaci a 

řízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mezi úkoly ředitelů v této oblasti 

patří distribuce nabídek vzdělávání, spolupráce s vnějšími subjekty (lektory a organizátory 

vzdělávání), plánování dalšího vzdělávání (včetně identifikace vzdělávacích potřeb), 

financování dalšího vzdělávání (získávání financí a stanovení pravidel jejich rozdělování), 

uvolňování pracovníků pro účely dalšího vzdělávání, kontrola dalšího vzdělávání 

(dokumentace, kontrola předávání poznatků a jejich uplatňování v praxi), podpora kultury 

učící se organizace a klimatu spolupráce ve škole. (Lazarová, 2006, s. 192) 

Jak již bylo řečeno, ředitel školy je zodpovědný také za čerpání finančních 

prostředků na další vzdělávání a správnost čerpání kontroluje ČŠI. Nedostatek financí 

přidělených pro další vzdělávání je jedna z hlavních příčin neúspěchu zamýšlených změn 

ve školství. Finance na další vzdělávání pedagogických pracovníků mohou pocházet 

z několika zdrojů. Jsou to především příspěvky státu, poplatky účastníků, dotace 

nevládních institucí, podpora formou mezinárodních programů a další. Ze státního 

rozpočtu by měla být část financí poskytnuta institucím resortní sítě DVPP, vysokým 
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školám, profesím sdružením učitelů a školským asociacím a také školám samotným. 

Školy by pak měly tyto prostředky využít: 

- na náklady spojené s účastí na dalším vzdělávání (cestovné, suplování atd.), 

aby si školy mohly volit podle vlastních potřeb instituci a aby pedagogičtí 

pracovníci mohli tento výběr ovlivňovat, 

- na vlastní další vzdělávání – profesní rozvoj celého sboru, studium a 

vzdělávání potřebné pro zkvalitnění školy, metodické vedení a vzdělávání, 

uvádění začínajících učitelů, vytváření podmínek pro sebevzdělávání a 

tvořivou práci učitelů, 

- na nákup knih a časopisů a vytvoření prostředí vhodného pro sebevzdělávání. 

(Kohnová, 2004, s. 82–85) 

4.3 Poskytovatelé dalšího vzdělávání 

V současné době existuje velké množství institucí, které poskytují nejrůznější 

vzdělávací aktivity pedagogickým pracovníkům. Podle zákona je formálně uznatelné 

DVPP realizováno v institucích akreditovaných MŠMT. Jak již bylo řečeno, jsou však 

velké rozdíly v kvalitě, jelikož nabídka institucí není monitorována a získat akreditaci 

MŠMT také není příliš obtížné. Akreditace vzdělávací instituce je udělována na šest let, 

akreditace vzdělávacího programu má platnost tři roky. Instituce poskytující DVPP 

můžeme rozdělit na státní a soukromé. Vysoké školy pak můžeme zařadit do obou skupin 

(DVPP probíhá na státních i soukromých VŠ).  

„Hlavní“ státní institucí zřizovanou MŠMT je Národní institut pro další vzdělávání, 

který vznikl v roce 2005 sloučením pedagogických center. NIDV má pobočku v každém 

krajském městě, centrální pobočka se nachází v Praze (a je společná pro Středočeský 

kraj). Vzhledem k celostátnímu působení se NIDV v dalším vzdělávání zaměřuje na ty 

problémy, které je třeba řešit v celostátním měřítku (např. jazyková vybavenost, 

vzdělávání v oblasti kurikulární reformy a další). Poskytuje také poradenství školám a 

školským zařízením. Prostředky čerpá mimo jiné z finančních zdrojů poskytnutých MŠMT 

a Evropským sociálním fondem, u těchto programů je pak výhodou jejich nízká cena. 

Některé vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky jsou poskytovány také zdarma. 

Další státní institucí nabízející školské poradenství a DVPP je Národní ústav pro 

vzdělávání (NÚV), který vznikl v roce 20115. NÚV spravuje metodický portál rvp.cz, který 

vznikl jako metodická podpora pro pedagogické pracovníky a k podpoře při zavádění 

školního vzdělávacího programu. Pedagogové a ředitelé škol zde mohou sdílet 

                                                           
5
 NÚV vznikl sloučením tří institucí řízených MŠMT – Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného 

ústavu pedagogického v Praze a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR.  
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zkušenosti, publikovat články nebo se přihlásit na e-learningový kurz. Vzdělávací instituce 

jsou zřizovány také kraji – příkladem může být Vzdělávací institut Středočeského kraje 

(VISK).  Většinou se jedná o obecně prospěšné společnosti nebo příspěvkové 

organizace. Vysoké školy nabízejí především studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např. studium pro 

vedoucí pedagogické pracovníky). Pořádají také kurzy v rámci průběžného vzdělávání, i 

ty jsou zpravidla vícesemestrální.   

Soukromých institucí či fyzických osob poskytující DVPP existuje v současné době 

velké množství. Přehled nabídky vzdělávacích akcí mohou pedagogičtí pracovníci najít 

například na portálu dvpp.info, který provozuje organizace EDUin. Informace o 

poskytovatelích a přehled akcí poskytuje také MŠMT na portálu dvpp.msmt.cz. Nabídka 

institucí zajišťujících DVPP se často překrývá a často se zaměřuje na aktuálně atraktivní 

témata – pak se může stát, že nabídka DVPP v některých oblastech není dostatečná.  

4.4 Druhy a formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Druhy dalšího vzdělávání mohou být klasifikovány různě. Druhy DVPP podle 

vyhlášky č. 317/2005 Sb. již byly vyjmenovány ve druhé kapitole. Kohnová (2004, s. 88–

93) uvádí následující druhy DVPP: kvalifikační vzdělávání, normativní školení (kurzy) a 

průběžné další vzdělávání. Kvalifikační vzdělávání dále dělí na rozšiřující (např. aprobace 

pro vyučování dalšího předmětu), specializační (např. studium výchovného poradenství), 

rozdílové (absolvování upraveného studijního programu) a funkční studium (např. studium 

pro vedoucí pedagogické pracovníky). Normativní školení jsou zpravidla stanovena 

legislativně podle charakteru činnosti a aktuální potřeby (např. pro specifickou skupinu 

učitelů). Průběžné další vzdělávání představuje celý komplex vzdělávacích aktivit. 

Součástí tohoto vzdělávání jsou kurzy zaměřené předmětově nebo na rozvoj školy či 

školství jako celku.  

 Možnosti dalšího vzdělávání jsou v poslední době stále pestřejší. Díky rozvoji 

informačních technologií a novodobých teorií učení nebo vyšším možnostem mobility se 

prosazují vzdělávací aktivity jako studium textů z internetu, diskusní fóra, učení v rámci e-

learningu, mezinárodní návštěvy, výměnné pobyty ve školách a další. Další vzdělávání 

může probíhat jak ve škole, tak mimo školu. Mezi formy realizované v rámci školy patří 

také supervize, hospitace či společná práce na projektech nebo výzkumech v týmu. 

Nejčastějšími formami školních i mimoškolních vzdělávacích aktivit jsou pak přednášky, 

školení, semináře, kurzy, výcvik nebo dílny. Přednáška a školení obvykle spočívají 

v krátkodobém, jednorázovém předávání informací o určitém tématu. Aktivita je převážně 

v rukou přednášejícího nebo školitele. Seminář pak počítá s větším zapojením účastníků 
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do diskuzí, výměn zkušeností, cvičení nebo týmové práce. Vztahují se k různým 

tematickým obsahům z oblasti vyučovaného oboru, didaktiky, psychologie, školního 

poradenství atd. Doba trvání se může pohybovat od několika hodin po dobu několika dní. 

Kurz bývá vymezován nejednotně, ale dá se říci, že jde o nácvik konkrétně vymezených 

dovedností (např. psychomotorických, jazykových, počítačové kurzy) bez hlubší orientace 

na osobnostní rozvoj. Může jít o jednorázovou akci či více na sebe navazujících lekcí. Na 

osobnostní rozvoj bývá zaměřen výcvik. Jde obvykle o výcvik v pomáhajících, 

komunikačních a jiných dovednostech, který probíhá delší dobu s průběžným ověřováním 

dovedností v praxi. Dílny pak představují krátkodobý nácvik nějaké dovednosti nebo 

určitých didaktických postupů s ukázkami konkrétní praxe. (Lazarová, 2006, s. 19–23) 
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5 Analýza systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků Základní školy Dr. Edvarda Beneše  

5.1 Charakteristika školy 

 Základní škola Dr. Edvarda Beneše v Praze 9 – Čakovicích je úplná škola, která 

poskytuje vzdělání v prvním až devátém postupném ročníku. Ročníky na prvním i druhém 

stupni mají od dvou do šesti paralelních tříd. Kapacita žáků je stanovena na 900. Součástí 

školy je také přípravná třída, která má kapacitu 15 žáků. V současnosti školu navštěvuje 

829 žáků zejména z Čakovic, Miškovic a Třeboradic, ale také z blízkých obcí 

Středočeského kraje.  

Areál školy se skládá ze dvou propojených budov. Starší budovu využívá první 

stupeň a školní družina, novější přístavba slouží jak prvnímu, tak druhému stupni. Budova 

školní jídelny je k areálu školy připojena chodbou. Od školního roku 2013/2014 škola 

využívá další samostatnou budovu pro žáky 1. a 2. tříd. Zřizovatelem školy je městská 

část Praha – Čakovice. (Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014, 2014) 

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu s názvem „Škola – 

perspektiva pro život“. Cílem tohoto ŠVP je vytvářet u dětí pozitivní vztah ke vzdělávání a 

motivovat je k celoživotnímu učení, rozvíjet osobnost dítěte a zajistit mu „kvalitní základní 

všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a další vzdělávání.“ V souvislosti se ŠVP 

se škola zaměřuje mimo jiné na výuku jazyků od 1. ročníku, rozšířenou výuku výpočetní a 

komunikační techniky nebo rozšířenou výuku tělesné výchovy na prvním stupni. (Školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2014) 

5.1.1 Organizační struktura školy 

V čele školy stojí ředitel, který má jednu zástupkyni. Oba aktivně vyučují. Kromě 

zástupkyně jsou přímými podřízenými ředitele vedoucí školní jídelny, ekonomka školy, 

hospodářka školy. Hierarchické vztahy znázorňuje následující schéma. Školu můžeme 

rozdělit na tyto organizační útvary: základní škola (první a druhý stupeň), školní jídelna, 

školní družina, školní knihovna a úsek provozní a ekonomický. 
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Obrázek č. 2 Organizační struktura ZŠ Dr. Edvarda Beneše (zpracováno na základě 

rozhovoru se zástupkyní školy a informací z internetových stránek školy) 
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5.1.2 Struktura pedagogických pracovníků 

Na škole v současnosti vyučuje 45 učitelů, z toho 24 na prvním a 21 na druhém 

stupni. Jeden z učitelů prvního stupně působí jako školní metodik prevence a jeden 

z učitelů druhého stupně jako výchovný poradce. Dále na škole pracuje jedna učitelka 

přípravné třídy a jeden speciální pedagog. Se školou spolupracuje školní psycholožka 

(není zaměstnancem školy), která na škole každý týden poskytuje konzultace 

pedagogům, žákům i rodičům. Působí zde také 5 asistentů pedagoga a 13 vychovatelek 

školní družiny (z toho jedna je vedoucí ŠD). 4 učitelé prvního a 1 učitel druhého stupně si 

v současné době doplňují kvalifikaci studiem na vysoké škole. Kvalifikovanost 

pedagogických pracovníků ukazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav k 1. 5. 2015) 

 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 

učitelé 1. stupně 20 4 

učitelé 2. stupně 20 1 

speciální pedagog 1 0 

učitelka přípravné třídy 1 0 

asistenti pedagoga 5 0 

vychovatelky ŠD 13 0 

celkem 60 5 

 

5.2 Analýza systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Empirické šetření bylo realizováno v průběhu dubna a května 2015. Cílem 

empirického šetření bylo analyzovat systém dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků na ŽŠ Dr. Edvarda Beneše. Podle jednotlivých fází vzdělávacího cyklu byly 

stanoveny následující dílčí cíle šetření:  

 zjistit, jak probíhá analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků 

 zjistit, jak probíhá plánování dalšího vzdělávání 

 zjistit, jak je další vzdělávání realizováno  

 zjistit, jak probíhá hodnocení dalšího vzdělávání 

5.2.1 Použité výzkumné metody 

V empirickém šetření byl k analyzování systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků na ZŠ Dr. Edvarda Beneše zvolen následující postup: v první 
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fázi byla provedena analýza dokumentů školy, ve druhé fázi proběhl polostrukturovaný 

rozhovor se zástupkyní ředitele, která má na starosti organizaci DVPP. Původně bylo 

zamýšleno realizovat také dotazníkové šetření mezi pedagogickými pracovníky. 

Vzhledem k cíli práce však nebylo nutné zjišťovat názory a postoje pedagogických 

pracovníků, a proto bylo od toho záměru upuštěno. 

V první fázi empirického šetření byla provedena analýza dokumentů. Za 

dokumenty můžeme považovat taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena 

někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než má výzkum, který provádíme (Hendl, 

2008, s. 204). Hendl (2008, s. 130) uvádí následující fáze procesu zpracování dokumentů: 

nejprve je třeba formulovat výzkumné otázky, v dalším kroku pak definovat, co bude 

považováno za dokument – podle toho postupujeme při sběru dokumentů a snažíme se 

vyhledat všechny relevantní dokumenty. V další fázi provádíme kritiku – tedy externí a 

interní posouzení dokumentu. V případě externího posouzení zkoumáme vnější znaky 

dokumentu (např. písmo, ilustrace), v případě posouzení interního znaky vnitřní (obsah). 

Poslední fázi představuje interpretace dokumentů zaměřená na hledání odpovědí na 

položené otázky. Tento postup byl při analýze dokumentů dodržen, bylo však vynecháno 

externí posuzování dokumentů, jelikož vnější znaky dokumentu neměly pro výzkumné 

šetření význam.  

„Princip práce s dokumentem …spočívá v hledání určitých znaků, prvků, vztahů 

v něm, aspektů v okolnostech jeho vzniku apod., popř. jejich srovnávání s dalšími 

dokumenty.“ (Reichel, 2009, s. 127) Ke zkoumání vnitřních znaků jsem tedy zvolila 

obsahovou analýzu dokumentů. Reichel (2009, s. 127) obsahovou analýzu charakterizuje 

jako postup kvalitativně-kvantitativní. K nalezení relevantních znaků bylo třeba určit 

(Reichel, 2009, s. 129):   

 analytickou kategorii – soubor konkrétních dokumentů, v nichž se 

analýza provádí. V případě realizovaného šetření jsem zvolila interní 

dokumenty školy, které mi byly poskytnuty vedením školy a které obsahují 

informace o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Těmito 

dokumenty byly inspekční zprávy, koncepce rozvoje školy, výroční zprávy a 

plány DVPP.  

 záznamovou jednotku – určuje charakteristiky (prvky, znaky), které budou 

v rámci analytické kategorie sledovány. K nalezení znaků systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků jsem definovala pět „hlavních“ 

záznamových jednotek – (1) údaje o pedagogických pracovnících, (2) 

analýza vzdělávacích potřeb, (3) plánování dalšího vzdělávání, (4) 
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realizace dalšího vzdělávání a (5) vyhodnocení vzdělávání. Ty jsem 

následně rozdělila na další kategorie (viz dále). 

 kontextovou (kontextuální) jednotku – představuje natolik širokou 

souvislost, aby se v rámci ní dala záznamová jednotka adekvátně 

identifikovat a vyhodnotit. Pro analýzu dokumentů jsem vybrala dokumenty 

z období od roku 2011 do roku 2015 – tedy od školního roku 2011/2012 až 

po aktuální školní rok. Toto období jsem zvolila proto, aby byl každý typ 

dokumentu, který obsahuje informace o dalším vzdělávání, ve sledovaném 

období alespoň jedenkrát zastoupen. Zda dokument v daném školním roce 

vznikl, zobrazuje tabulka č. 1 v příloze B.  

Jak již bylo řečeno, před provedením obsahové analýzy dokumentů bylo třeba určit 

záznamové jednotky (kategorie). Na základě odborné literatury, kterou jsem použila 

v teoretické části práce, jsem formulovala výchozí body empirického šetření. Přehled 

těchto bodů s výzkumnými otázkami, které se k nim vztahují, je uveden v příloze A. Tyto 

body (tučně zvýrazněné) zároveň představují kategorie, které jsem v jednotlivých 

dokumentech hledala. Pro větší přehlednost jsem tyto kategorie ještě jednou shrnula do 

tabulky č. 1 v příloze A. Kategorie jsem se snažila určit tak, abych o systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků zjistila co nejvíce informací. Nevyhnula jsem se 

však provedení určitých redukcí. Bylo třeba zvážit, které kategorie budou relevantní 

vzhledem k prostředí školy. Například – odborná literatura uvádí jako jednu z metod 

analýzy vzdělávacích potřeb pracovníka development centre – vzhledem k tomu, že není 

běžné tuto metodu používat ve školách, jsem ji mezi kategorie nezařadila. 

Nejdříve jsem zjišťovala, jestli se dané kategorie vyskytují v jednotlivých typech 

dokumentů. Pro tento účel jsem vytvořila tabulku, kam jsem výskyt kategorií 

zaznamenávala (tabulka č. 2, příloha B). V dalším kroku jsem pro každý typ dokumentu 

vytvořila samostatnou tabulku, kam jsem konkrétní kategorie ještě jednou podrobněji 

rozepsala (tabulka č. 3 – 6, příloha B). Při analýze dokumentů se nepodařilo nalézt 

všechny určené kategorie, jelikož dokumentů, které se týkají dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, nemá škola k dispozici mnoho.  

Proto byl ve druhé fázi šetření realizován polostrukturovaný rozhovor se 

zástupkyní ředitele. Polostrukturovaný rozhovor „…se vyznačuje tím, že má připraven 

soubor témat/otázek, který bude jeho předmětem, aniž by bylo předem striktně stanoveno 

jejich pořadí.“ (Reichel, 2009, s. 111) Při formulování otázek k rozhovoru jsem vycházela 

z bodů, které jsem definovala na začátku šetření (příloha A) a z výsledků analýzy 

dokumentů. Rozhovorem tedy byly zjišťovány informace, které se nepodařilo získat 
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pomocí analýzy dokumentů, případně byly upřesňovány informace již zjištěné. Okruhy 

otázek polostrukturovaného rozhovoru jsem rozdělila opět podle jednotlivých fází 

vzdělávacího cyklu. Soubor otázek je zařazen mezi přílohami práce (příloha C). Rozhovor 

se zástupkyní ředitele probíhal ve škole a byl nahráván, o čemž byla zástupkyně předem 

informována. Rozhovor jsem krátce po jeho realizaci přepsala do písemné podoby 

selektivní formou. Vedení školy souhlasilo se zveřejněním údajů školy.  

5.2.2 Výsledky šetření  

Vzhledem k tomu, že cílem šetření bylo analyzovat systém dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků na jedné konkrétní škole, je pochopitelné, že výsledky tohoto 

šetření nelze v žádném případě zobecňovat.  

5.2.2.1 Analýza dokumentů  

Údaje o pedagogických pracovnících jsem zjišťovala z výročních zpráv školy a 

plánů DVPP. Celkový počet pedagogických pracovníků a počet pedagogických 

pracovníků, kteří v daném školním roce neměli odpovídající kvalifikaci, jsem zaznamenala 

do následující tabulky. Jak si můžeme všimnout, počet pedagogických pracovníků se 

každým rokem zvyšoval.  V aktuálním školním roce tedy na škole působí o 13 

pedagogických pracovníků více než ve školním roce 2011/2012 (přibylo 6 učitelů, 5 

vychovatelek a 2 asistenti pedagoga). 5 učitelů si v současné době doplňuje kvalifikaci 

studiem na VŠ. Podle inspekční zprávy z roku 2011 vedení školy aktivně podporuje DVPP 

a snaží se zajistit co nejvyšší kvalifikovanost a odbornost pedagogických pracovníků.  

Tabulka č. 4 Změny v počtu pedagogických pracovníků (výroční zprávy školy, plány 

DVPP) 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

počet PP 52 55 61 65 

z toho 

nekvalifikovaných 

4 4 6 5 

 

 Další kategorie, které jsem zjišťovala, se týkaly analýzy vzdělávacích potřeb. 

Z plánů DVPP vyplývá, že jsou při identifikaci potřeb vzdělávání zohledňovány legislativní 

požadavky – studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání (podle vyhlášky č. 

317/2005 Sb.) má přednost před ostatním studiem. Účast na vzdělávání k prohlubování 

kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro pracovníky podle zákona povinná. Potřeby 

školy jsou základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání a vzdělávání celého 
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pedagogického sboru má přednost před individuálním vzděláváním (plány DVPP). 

Vzdělávací potřeby na úrovni školy vychází ze strategických plánů rozvoje školy 

(Koncepce rozvoje školy 2011 – 2015). Jak jsou identifikovány potřeby pracovníků, nebylo 

analýzou dokumentů zjištěno. 

U kategorie plánování dalšího vzdělávání bylo zjišťováno, co obsahují plány 

DVPP. Plán DVPP je jediný školní dokument, který je zaměřen přímo na DVPP. Je 

vypracován na začátku školního roku zástupkyní ředitele, následně projednán na 

pedagogické radě a schválen ředitelem. Každý plán ve sledovaném období obsahuje tyto 

položky: účel plánu, základní podmínky (zásady organizování DVPP), plánované 

konkrétní formy a druhy DVPP, dlouhodobý plán DVPP. Na konci roku je k plánu 

přikládán přehled vzdělávání za celý školní rok a vyhodnocení plánu DVPP. V inspekční 

zprávě z roku 2011 je uvedeno, že plánování DVPP je promyšlené a vychází 

z koncepčních záměrů školy zaměřených na využívání efektivních forem a metod práce. 

Další hledanou kategorii představovala realizace dalšího vzdělávání. Cíle dalšího 

vzdělávání jsou formulovány v Koncepci rozvoje školy: zvýšit odbornou úroveň 

pedagogického sboru (zejména v oblasti cizích jazyků a ICT), připravit pedagogické 

pracovníky na to, jak správně řešit a rozpoznat sociálně-patologické jevy, zlepšit vztahy 

jak mezi pracovníky navzájem, tak mezi pracovníky a žáky, zkvalitnit nabídku školy 

směrem k rodičům a žákům, osobní rozvoj pedagogických pracovníků. Cílem školy je se 

při DVPP zaměřit na vzdělávání celého pedagogického týmu a organizovat systematické 

a dlouhodobé vzdělávání přímo na pracovišti (Plán DVPP 2014/2015). Zaměření dalšího 

vzdělávání pro daný školní rok můžeme najít v plánech DVPP.  

Tabulka č. 5 Zaměření DVPP (plány DVPP) 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

- základní 

psychologické a 

pedagogické 

dovednosti učitele 

- specifické poruchy 

chování a učení 

- prevence sociálně-

patologických jevů 

- základní 

psychologické a 

pedagogické 

dovednosti učitele 

- specifické poruchy 

chování a učení 

- prevence sociálně-

patologických jevů 

- specifické poruchy 

chování a učení 

- prevence sociálně-

patologických jevů 

- alternativní 

vzdělávací metody 

- využití 

informačních 

technologií při výuce 

- rozvoj komunikace 

- prevence sociálně-

patologických jevů 

- alternativní 

vzdělávací metody 

- využití 

informačních 

technologií při výuce 

- klima třídy 

- zdravý životní styl 

- metody hodnocení 
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a respektujícího 

přístupu k žákům 

výsledků vzdělávání  

- rozvoj jazykové 

gramotnosti 

 

Druhy DVPP, které byly v daném školním roce realizovány, můžeme najít taktéž 

v plánech DVPP. Druhy DVPP jsou rozděleny podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. (studium ke 

splnění kvalifikačních předpokladů, studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, 

studium k prohlubování odborné kvalifikace). Jelikož studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů již bylo zmíněno a průběžnému vzdělávání se věnuji dále, shrnula jsem třetí 

druh studia do následující tabulky. Tabulka zobrazuje, kteří pedagogičtí pracovníci 

působili na škole v daném roce jako absolventi studia ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů.  

Tabulka č. 6 Absolventi studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (plány 

DVPP) 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

- výchovný poradce 

- metodik prevence 

- koordinátor 

environmentální 

výchovy 

- výchovný poradce  

- metodik prevence 

- koordinátor 

environmentální 

výchovy 

- výchovný poradce  

- metodik prevence 

- koordinátor 

environmentální 

výchovy 

- koordinátor ICT 

technologií 

- výchovný poradce  

- metodik prevence 

- koordinátor 

environmentální 

výchovy 

- koordinátor ICT 

technologií 

- koordinátor ŠVP 

 

Formy a metody využívané při dalším vzdělávání jsou uvedeny v seznamu uskutečněných 

vzdělávacích akcí pro každý školní rok (seznam je součástí výročních zpráv i plánů 

DVPP). Ukázku seznamu realizovaných vzdělávacích akcí jsem zařadila do příloh (příloha 

D). V následující tabulce shrnuji, které formy a metody se v seznamech objevovaly 

nejčastěji (vždy pět nejčastějších).  

Tabulka č. 7 Formy a metody DVPP (výroční zprávy) 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

kurz (vč. e-learningových 

kurzů) 

kurz (vč. e-learningových 

kurzů) 

kurz (vč. e-learningových 

kurzů) 
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seminář seminář seminář 

přednáška workshop, dílny workshop, dílny 

dílny pracovní setkání pedagogů konference 

konference přednáška školení 

 

Co se týče pomůcek, které jsou při DVPP využívány – z plánů DVPP můžeme usoudit, že 

se jedná o počítače (e-learning, e-Twinning) a dále zejména o pomůcky, se kterými se 

pedagogičtí pracovníci učí pracovat, aby je následně využili při práci s žáky (interaktivní 

tabule, tablety). Konkrétní účastníky najdeme v seznamu uskutečněných vzdělávacích 

akcí ve výročních zprávách či plánech DVPP a dále v plánech DVPP u konkrétních druhů 

DVPP – zde je uvedeno, kteří pedagogičtí pracovníci si v daném roce doplňovali 

kvalifikaci a kteří absolvovali studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. 

Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost účasti na DVPP. Účast na studiu ke 

splnění kvalifikačních předpokladů a studiu ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

má přednost před dalším studiem. DVPP probíhá v institucích akreditovaných MŠMT a 

účastníci po absolvování obdrží platný certifikát (plány DVPP). Instituce, které škola 

využívá k dalšímu vzdělávání, jsou zmíněny v seznamech uskutečněných vzdělávacích 

akcí (ale jsou uvedeny pouze u některých akcí). Tabulka shrnuje nejčastěji zmiňované 

instituce. 

Tabulka č. 8 Využívané vzdělávací instituce (výroční zprávy školy) 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

NIDV NIDV NIDV 

Descartes Pedagogická fakulta UK VISK 

VISK Descartes Descartes 

DYS-centrum VISK H-MAT o.p.s. 

Prevalis Prev-Centrum Kritické myšlení o.s. 

 

Škola se chce zaměřit na vzdělávání celého pedagogického sboru s docházením lektorů 

přímo na školu (Plán DVPP 2014/2015). Informace o přidělování finančních prostředků na 

další vzdělávání (rozpočet) se z dokumentů nepodařilo zjistit. Z plánů DVPP pouze 

vyplývá, že rozpočet školy je vedle potřeb školy základním parametrem pro výběr 

konkrétního vzdělávání. 

Pro představu, kolik hodin bylo v daném roce věnováno DVPP, jsem vytvořila následující 

tabulku.  
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Tabulka č. 9 Počet hodin věnovaných DVPP (výroční zprávy školy) 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

počet hodin 1400 530 1997 

v průměru na 

pracovníka 

35,5 12 33 

 

Vyhodnocení dalšího vzdělávání je zmíněno v plánech DVPP – na konci každého 

školního roku vyhodnocuje vedení školy zaměření vzdělávacích akcí DVPP u jednotlivých 

pracovníků, podle toho doporučí pracovníkovi, na které oblasti by se měl v příštím školním 

roce zaměřit. Jak probíhá zjišťování postojů a názorů účastníků, ověřování znalostí a 

dovedností a využitelnosti v praxi po skončení vzdělávací akce, se analýzou dokumentů 

zjistit nepodařilo.  

5.2.2.2 Polostrukturovaný rozhovor  

Jelikož dokumenty školy neobsahují příliš velké množství informací a analýzou 

dokumentů se tak nepodařilo zjistit všechny určené kategorie, byl realizován rozhovor se 

zástupkyní ředitele. Zástupkyně zodpověděla všechny položené dotazy. Pro větší 

přehlednost jsem informace zjištěné rozhovorem rozdělila do čtyř okruhů (podle okruhů 

otázek).  

1. analýza vzdělávacích potřeb  

Podle zástupkyně jsou při DVPP prioritou potřeby školy. Potřeby školy se odvíjí od 

strategie rozvoje školy, tedy od toho, čeho chce škola v budoucnosti dosáhnout a v jakých 

oblastech se chce zlepšovat. Dále také záleží na aktuálních potřebách školy – řeší-li se ve 

škole nějaký problém, například rizikové chování žáků, či se zavádí nové technologie, je 

třeba pedagogické pracovníky v této oblasti vzdělávat. Vzdělávací potřeby pedagogických 

pracovníků jsou zjišťovány hospitacemi v hodinách a při bilančních pohovorech. 

Hospitace nejsou prováděny pravidelně, ale spíše pokud vedení školy cítí potřebu 

hospitaci provést u konkrétního pracovníka. Bilanční pohovory probíhají vždy jednou 

ročně na konci školního roku a jsou pro všechny pedagogické pracovníky povinné. Při 

pohovoru je přítomen ředitel školy a zástupkyně. Pracovník se na pohovoru vyjádří, v čem 

by se chtěl následující školní rok vzdělávat a projedná to s vedením školy. Případně je mu 

účast na konkrétním vzdělávání doporučena vedením školy na základě vzdělávacích akcí, 

které absolvoval během školního roku, či na základě hospitace v hodině pracovníka. 
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Zástupkyně dodává, že během školního roku se pak mohou potřeby školy i pracovníků 

pochopitelně měnit.  

2. plánování dalšího vzdělávání  

Plánování dalšího vzdělávání má na starosti zástupkyně, která také vypracovává 

plán DVPP. Ten následně schvaluje ředitel školy. Plánování vychází z legislativních 

požadavků, potřeb školy a potřeb pedagogických pracovníků zjištěných při hospitacích a 

bilančních pohovorech.  Dále jsou při plánování zohledněny dosud uskutečněné akce 

dalšího vzdělávání tak, aby se vzdělávací akce zbytečně neopakovaly a docházelo tak u 

pedagogických pracovníků k rozvíjení co nejvíce kompetencí. 

3. realizace dalšího vzdělávání  

Podle zástupkyně se výběr konkrétních vzdělávací akcí řídí z větší části podle 

individuálních preferencí pedagogických pracovníků během celého školního roku. Po tom, 

co si pracovník zvolí vzdělávání, které mu vyhovuje, konzultuje tento výběr s vedením 

školy. Vedení školy pak zváží přínos daného tématu pro školu, cenu a vhodnost termínu. 

Pokud vzdělávací akci organizuje vedení školy, jedná se především o školení celého 

pedagogického sboru. Ta jsou povinná pro učitele, speciálního pedagoga a vedoucí školní 

družiny, která předává informace ostatním vychovatelkám. Pro asistenty pedagoga jsou 

společná školení dobrovolná. Dále se organizují dlouhodobější školení nebo kurzy pro 

skupiny pedagogů – např. kurz Respektovat a být respektován, který proběhl v minulém 

školním roce a konal se vždy jeden den v týdnu po dobu šesti měsíců. Někdy se společné 

vzdělávací akce konají několikrát ročně, někdy ani jednou. Záleží opět na aktuálních 

potřebách školy. Návaznost vzdělávání může vedení školy zajistit v případě vzdělávání 

celého pedagogického sboru, ale u jednotlivých pedagogických pracovníků návaznost 

sledována není, výběr vzdělávání záleží na nich. Vedení školy může pedagogickému 

pracovníkovi pouze doporučit, na co se při dalším vzdělávání zaměřit. Problém je podle 

zástupkyně spíše na straně poskytovatelů vzdělávání, kteří navazující vzdělávání 

většinou nenabízejí (pokud se nejedná o oblast jazykového vzdělávání nebo informačních 

technologií). 

Co se týče oblastí, na které se škola v poslední době zaměřuje, jedná se 

především o vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Téměř 

všichni pedagogičtí pracovníci ovládají práci s interaktivní tabulí, elektronickou třídnicí, 

poslední dva roky probíhala školení práce s tablety. Dále se škola zaměřuje na jazykovou 

vybavenost pedagogického sboru, mimo jiné s využitím e-learningu. Škola spolupracuje 

se zahraničními školami a někdy také vysílá pedagogy na zahraniční výměnné pobyty. 
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Dále zástupkyně zmiňuje, že se v poslední době na škole vyskytl problém se šikanou a 

proto se škola zaměřila také na vzdělávání v této oblasti. Nejčastěji si podle zástupkyně 

pedagogičtí pracovníci vybírají školení a kurzy k rozšiřování a prohlubování předmětové 

odbornosti. Hodně z nich se také účastní školení zaměřených na hravou formu výuky – 

jak zkvalitnit výuku, jak zapojit žáky do výuky, aby se nenudili, tvořivou školu a podobně. 

Někteří pedagogové se vzdělávají i ve svém volném čase, například se podílejí na tvorbě 

učebnic nebo přispívají na portál rvp.cz. Pedagogičtí pracovníci také často uskutečňují 

vzájemné hospitace. Materiály z kurzů a školení, podklady pro práci s interaktivní tabulí 

nebo přípravy do hodin mohou pedagogičtí pracovníci sdílet elektronicky. 

Dalšího vzdělávání se účastní všechny skupiny pedagogických pracovníků, ale 

nejčastěji jsou to podle zástupkyně učitelé. Poslední dobou stoupá zájem o DVPP u 

asistentů pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci mají stejné možnosti účasti na DVPP. 

Každý pracovník má povinnost účastnit se alespoň osmi hodin dalšího vzdělávání za 

pololetí. Zástupkyně dodává, že k tomu samozřejmě nelze pracovníky nutit a někteří 

z nich se tedy během školního roku žádné vzdělávací akce nezúčastní.  

Vedení školy se snaží pracovníky v dalším vzdělávání podporovat. Motivací 

k dalšímu vzdělávání pro ně může být to, že se jim škola snaží vyjít vstříc při výběru 

vzdělávací akce, jsou uvolněni z práce, škola platí suplování i samotnou vzdělávací akci 

(pokud jsou finance). Pracovníci navíc dostávají za účast na dalším vzdělávání finanční 

odměny v rámci čtvrtletního ohodnocení. 

Zástupkyně potvrzuje, že ze vzdělávacích institucí škola k dalšímu vzdělávání 

nejčastěji využívá NIDV, dále VISK (Vzdělávací institut Středočeského kraje), ze 

soukromých institucí zejména agenturu Descartes. DVPP organizované vysokými školami 

není příliš vyhledávané, většinou se totiž jedná o jednosemestrální kurzy, které jsou pro 

školu finančně náročné. 

Konkrétní lektory si v některých případech vybírají pedagogičtí pracovníci a to 

především na základě doporučení kolegů. Vedení školy někdy zve lektory přímo do školy, 

pokud probíhá školení celého pedagogického sboru. Tito lektoři jsou vybírání také na 

základě doporučení kolegů (i z jiných škol) nebo na základě jejich publikační činnosti 

v odborných časopisech. Škola má i certifikované lektory z řad učitelů (například pro práci 

s tablety), kteří mohou vzdělávat ostatní kolegy přímo na pracovišti. Pracovníci si mezi 

sebou pomáhají také s prací s interaktivní tabulí.  

Co se týče financování DVPP, na každý kalendářní rok má škola přiděleny finance 

na DVPP, které jsou pak během roku čerpány. Škola se snaží vzdělávací akce pečlivě 
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vybírat a vyhýbat se příliš drahým vzdělávacím institucím. Pokud finance dojdou, musí 

pedagogičtí pracovníci s účastí na vzdělávací akci počkat až na začátek dalšího roku, 

případně si vzdělávání uhradit. To se však podle zástupkyně příliš často nestává.  

4. vyhodnocení dalšího vzdělávání  

Postoje a názory účastníků nejsou bezprostředně po skončení vzdělávání akce 

vedením školy zjišťovány. Získané znalosti a dovednosti a využitelnost v praxi jsou 

v některých případech zjišťovány při hospitacích. Pracovník jednou ročně při bilančním 

pohovoru spolu s vedením školy zhodnotí vzdělávání, které během roku absolvoval. 

Určitou formu hodnocení může podle zástupkyně představovat také sdílení mezi kolegy – 

pokud některý z pedagogických pracovníků absolvuje školení nebo kurz, který by mohl být 

přínosný i pro ostatní (nebo který by naopak navštěvovat neměli), informuje o něm kolegy. 

Doporučení či prezentace získaných poznatků probíhá na pedagogické radě. Každý 

měsíc se také scházejí metodické sekce (učitelé angličtiny, učitelé matematiky,…) a 

předávají si mezi sebou poznatky z dalšího vzdělávání ve svém oboru. Větší počet učitelů 

se schází na prvním stupni, zejména pak učitelé prvních tříd.  

5.2.3 Shrnutí výsledků empirického šetření 

Stručný přehled vybraných zjištění empirického šetření uvádím v následujících 

bodech dle dílčích cílů empirického šetření:  

 Při analýze vzdělávacích potřeb jsou zohledněny jak legislativní požadavky, tak 

potřeby školy i pracovníků. Při analýze vzdělávacích potřeb jsou prioritou potřeby 

školy, které vychází ze strategických plánů rozvoje školy. Analýza potřeb na úrovni 

pracovníků probíhá při pravidelných rozhovorech s vedením školy, při kterém jsou 

zohledněny také zkušenosti z předchozího vzdělávání, a při hospitacích.  

 Plánování dalšího vzdělávání vychází z legislativních požadavků, potřeb školy a 

potřeb pracovníků. Plán DVPP na každý rok vypracovává zástupkyně ředitele. 

Každý plán DVPP obsahuje účel plánu, základní podmínky (zásady organizování 

DVPP), plánované konkrétní formy a druhy DVPP, dlouhodobý plán DVPP, 

přehled vzdělávání za celý školní rok a vyhodnocení plánu DVPP. 

 Na výběru konkrétních vzdělávacích akcí se ve většině případů podílejí 

pedagogičtí pracovníci. Vedení školy se snaží pedagogické pracovníky v dalším 

vzdělávání podporovat a vyjít jim vstříc – pracovníci jsou uvolňováni ze školy, 

škola zajišťuje suplování a ve většině případů vzdělávací akce proplácí. Škola 

organizuje také vzdělávání v rámci celého pedagogického sboru, kdy lektoři 

dochází přímo do školy. DVPP se zaměřuje zejména na oblast informačních a 
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komunikačních technologií, jazykovou vybavenost a prevenci sociálně-

patologických jevů. Na škole působí metodik prevence, výchovný poradce, 

koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ICT technologií a koordinátor 

ŠVP. Pedagogičtí pracovníci se nejvíce účastní kurzů a seminářů zaměřených na 

prohloubení předmětové odbornosti a na tvůrčí práci s žáky. Nejčastěji využívanou 

vzdělávací institucí je NIDV. Vzdělávání pracovníků probíhá také při vzájemných 

hospitacích, samostudiem či sdílením zkušeností. Škola má i vlastní certifikované 

lektory z řad učitelů. 

 Vyhodnocení dalšího vzdělávání probíhá zejména při hospitacích, případně 

rozhovorem s vedením školy. Po skončení vzdělávací akce sdílí pedagogičtí 

pracovníci postoje a názory, případně získané znalosti a dovednosti, mezi sebou.  
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6 Srovnání výzkumných zjištění s teoretickými východisky 

V této kapitole je mým cílem znovu prezentovat výsledky empirického šetření a 

porovnat je s východisky uvedenými v teoretické části práce, případně navrhnout změny 

systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základní škole, kde šetření 

proběhlo.  

V empirickém šetření bylo mým cílem analyzovat systém dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků na základní škole Dr. Edvarda Beneše. K nalezení znaků 

tohoto systému jsem na základě odborné literatury využila jednotlivých fází cyklu 

vzdělávání v organizaci a tuto strukturu dodržím i v této kapitole.  

Analýza potřeb vzdělávání spočívá ve shromažďování informací o současném 

stavu znalostí, schopností a dovedností pracovníků a v porovnávání zjištěných údajů 

s požadovanou úrovní. (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 85–86). Na základě tohoto popisu 

můžeme říci, že k analýze potřeb na škole dochází. Ředitel školy by měl při identifikaci 

zohlednit legislativní požadavky, vzdělávací potřeby by měly vyplývat ze strategie rozvoje 

školy a potřeb pracovníků. (Prášilová, 2006, s. 117). Z šetření bylo zjištěno, že při 

identifikaci vzdělávacích potřeb jsou zohledněny legislativní požadavky. Ty spočívají 

zejména v nárocích na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků. Všichni pracovníci 

školy jsou plně kvalifikovaní či si potřebnou kvalifikaci v současné době doplňují. Potřeby 

školy vychází ze strategických plánů rozvoje školy a také z aktuální situace na škole. 

Vedení školy je při DVPP považuje za prioritu – jsou základním parametrem výběru 

konkrétního vzdělávání – ale věnuje pozornost také potřebám jednotlivých pracovníků. 

K používaným metodám analýzy potřeb patří například rozhovor, diskuze, dotazník, 

hospitační pozorování, SWOT analýza atd. (Prášilová, 2006, s. 119) Vedení školy používá 

k identifikaci potřeb na úrovni pracovníků rozhovor (bilanční pohovor jedenkrát ročně), při 

kterém si pracovník sám určí, v čem vidí potřebu se dále vzdělávat, případně je mu 

vedením školy doporučeno, na co se zaměřit. Dále vedení školy uskutečňuje hospitační 

pozorování, ale pouze u některých pedagogických pracovníků a nepravidelně.  

Plánování dalšího vzdělávání vychází z analýzy vzdělávacích potřeb. Při plánování 

by měly být upřednostněny ty vzdělávací potřeby, které úzce souvisejí s koncepcí rozvoje 

školy (Prášilová, 2006, s. 119). To je v tomto případě dodrženo, jak vyplývá z předchozího 

odstavce. Ředitel školy má podle zákona povinnost vypracovat pro každý školní rok plán 

DVPP, což je také dodrženo, s tím rozdílem, že vypracování plánu má na starosti 

zástupkyně ředitele. Eger (2006, s. 71) upozorňuje, že plány dalšího vzdělávání většinou 

obsahují pouze základní informace a chybí informace o analýze potřeb, formulování cílů a 
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evaluace efektivity vzdělávání. To se potvrdilo i u plánů, které byly zkoumány při analýze 

dokumentů. Plány obsahují z větší části popis konkrétních druhů a forem DVPP, které se 

škola chystá daný školní rok realizovat. Formulování cílů DVPP bychom do jisté míry 

mohli nalézt v dlouhodobém plánu DVPP. Zcela však chybí informace o analýze potřeb a 

evaluace efektivity vzdělávání.  

Uskutečnění efektivního vzdělávání by mělo předcházet formulování jeho cílů. 

(Lazarová, 2006, s. 85) Cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou 

formulovány v Koncepci rozvoje školy pro období 2011 – 2015. Škola chce dalším 

vzděláváním dosáhnout zejména lepší jazykové vybavenosti a odbornosti v oblasti ICT, 

připravit pedagogické pracovníky na rizikové chování žáků a zkvalitnit vztahy ve škole. 

Podíváme-li se na zaměření dalšího vzdělávání uvedené v jednotlivých plánech DVPP, 

můžeme říci, že je v souladu s těmito cíli.  

O výběru konkrétní vzdělávací akce většinou rozhodují pedagogičtí pracovníci dle 

svého vlastního uvážení. Z pohledu vývojových fází rozvoje a vzdělávání ve firmě podle 

Hroníka (2007, s. 117) tak ve většině případů dochází k realizaci kusovek – pedagogičtí 

pracovníci si vzdělávací akce vybírají neplánovaně, většinou podle nabídky vzdělávacích 

institucí. Při realizaci dlouhodobějších školení celého pedagogického sboru bychom mohli 

hovořit o další vývojové fázi, kterou je sled vzdělávacích aktivit. Můžeme zde však najít i 

prvky celostního přístupu, ve kterém se uplatňují principy učící se organizace – někteří 

pedagogičtí pracovníci se vzdělávají samostudiem, sdílejí informace mezi sebou, 

navštěvují vzájemné hospitace.  

Po realizaci vzdělávání následuje vyhodnocení vzdělávání. Výsledky vyhodnocení 

vzdělávání by měly být využity v dalším vzdělávacím cyklu. Při hodnocení se lze zaměřit 

na postoje a názory účastníků, zkoumat míru osvojení rozvíjených znalostí a dovedností 

nebo míru uplatnění vzdělávání v praxi. (Koubek, 2007, s. 276). Postoje a názory 

účastníků jsou vedením školy zjišťovány opět na bilančních pohovorech, které probíhají 

jednou ročně. Pracovník zhodnotí vzdělávání, kterého se účastnil během školního roku. 

Na základě toho mu vedení školy doporučí, na které oblasti se soustředit v budoucnu – 

tím se dostáváme opět k analýze potřeb. Úroveň znalostí a dovedností získaných dalším 

vzděláváním může vedení školy u pedagogického pracovníka zjistit, pokud je prezentuje 

na pedagogické radě s cílem předat tyto znalosti ostatním kolegům. Ověřit, využívají-li 

pedagogičtí pracovníci získané poznatky v praxi, je většinou problematické. Vedení školy 

v některých případech zjišťuje využitelnost v praxi při hospitacích v hodinách, ale to je 

možné pouze u těch poznatků, které pracovníci bezprostředně po absolvování vzdělávání 

mohou použít (například nové postupy při práci s interaktivní tabulí).  
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Z uvedených zjištění vyplývá, že ze strany vedení školy existuje snaha o efektivní 

fungování systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na druhou stranu 

systém vykazuje určité nedostatky. Proto jsem formulovala následující návrhy, které by 

mohly vést ke zlepšení systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Dr. 

Edvarda Beneše:  

 Nepodceňovat analýzu vzdělávacích potřeb. Zde bych navrhla, aby 

hospitace za účelem identifikace potřeb probíhaly u každého pracovníka 

alespoň jedenkrát ročně (ale tak, aby pracovníci neměli „pocit kontroly“). 

Před bilančním pohovorem s vedením školy by pracovník vypracoval plán 

osobního rozvoje. 

 Pečlivě zvážit potřeby školy a pedagogických pracovníků při plánování a 

vypracovat plán DVPP tak, aby obsahoval více informací o analýze potřeb 

a hodnocení předchozího vzdělávání. 

 Realizovat více školení celého pedagogického sboru – vzdělávání se může 

odehrávat na pracovišti a je to cenově výhodnější.  

 Vyhledávat vzdělávací akce, které jsou zdarma a doporučovat je 

pracovníkům.  

 Podporovat vzájemné hospitace a usilovat o to, aby byly pedagogickými 

pracovníky vnímány pozitivně. Pracovníci se tak mohou vzdělávat přímo ve 

škole finančně nenáročným způsobem.  

 Podporovat pedagogické pracovníky ve vzájemném sdílení informací, 

organizovat více setkání za účelem předávání získaných poznatků 

kolegům. 

 Věnovat pozornost také hodnocení dalšího vzdělávání. V tom spatřuji 

značné nedostatky. Jelikož ověření využitelnosti získaných poznatků 

v praxi je zejména z dlouhodobého hlediska problematické, vedení školy by 

se mělo zaměřit alespoň na zjišťování postojů a názoru pedagogických 

pracovníků po skončení vzdělávací akce. Mohlo by tak učinit pomocí 

evaluačního dotazníku – návrh dotazníku jsem vypracovala a zařadila do 

příloh (příloha E) 

 Určit koordinátora DVPP. Funkce koordinátora DVPP, kterým by byl 

pravděpodobně jeden z pedagogických pracovníků, by mohla vedení školy 

usnadnit organizování dalšího vzdělávání. Koordinátor by měl na starosti 

především vyhledávání kvalitních a cenově dostupných nabídek DVPP a 

jejich předkládání ostatním pedagogickým pracovníkům, evidenci 

dokumentace související s DVPP a vyhodnocování evaluačních dotazníků.  



48 
 

7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo v první části popsat teoretická východiska dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků a systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a na základě toho v empirické části analyzovat systém dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků na Základní škole Dr. Edvarda Beneše. Pro orientaci 

v problematice dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo důležité nejprve 

definovat profesi pedagogických pracovníků a následně vymezit specifika jejich dalšího 

vzdělávání. Poté byl z důvodu pochopení kontextu současné situace DVPP uveden vývoj 

DVPP v ČR. Závěrečná kapitola teoretické části se zabývala systémem dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků na úrovni školy a jednotlivými složkami tohoto 

systému. 

V teoretické části práce jsem dospěla k několika zjištěním, která se týkají systému 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice. Mají tedy vliv i na 

pedagogické pracovníky na ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Od 90. let vzniklo v ČR několik 

strategických dokumentů, které se zabývaly dalším vzděláváním pedagogických 

pracovníků. Zatím se však žádný z těchto dokumentů nepodařilo „převést do praxe.“ 

Chybí profesní standard učitele (a dalších pedagogických pracovníků), který by jasně 

vymezil, co je od pedagogických pracovníků očekáváno, a to nejen v oblasti dalšího 

vzdělávání. Profesní standard souvisí se zavedením kariérního řádu, který se připravuje 

již několik let. Kariérní řád by měl být zaveden na začátku příštího školního roku, nedá se 

však říci, že by pedagogičtí pracovníci byli s jeho podobou seznámeni. V současné době 

neexistují mechanismy, které by kontrolovaly kvalitu nabídky vzdělávacích institucí nebo 

dopady dalšího vzdělávání na praxi pedagogických pracovníků. Povinnost dalšího 

vzdělávání je pro pedagogické pracovníky sice dána legislativou, není však nijak 

kontrolováno, jestli je tato povinnost opravdu dodržována. V takových podmínkách je pro 

vedení školy obtížnější zajistit, aby další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo 

organizováno systematicky.  

Vedení ZŠ Dr. Edvarda Beneše si uvědomuje význam dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a jeho vliv na kvalitu vzdělávání žáků, a proto se snaží 

pracovníky v dalším vzdělávání podporovat. Je však důležité, aby profesní rozvoj 

pracovníků nebyl realizován nahodile, ale systematicky. Proto je potřeba, aby ředitel školy 

věnoval pozornost neustálému zlepšování systému dalšího vzdělávání.  

Důležitá je pro vedoucí pracovníky škol také podpora státu, a to nejenom 

přidělováním dostatku finančních prostředků na další vzdělávání, ale také vymezením 
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jasných požadavků na to, co je od pedagogických pracovníků očekáváno a jak toho 

mohou pomocí dalšího vzdělávání docílit.  
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