
Příloha 1 – Strukturovaný rozhovor s MŠMT 

Mgr. Vít Krčál – vedoucí Oddělení péče o pedagogické pracovní na MŠMT 

 

1. Jak podporuje MŠMT rozvoj pedagogických pracovníků a v jakých formách a oblastech? 

2. Jaké jsou jednotlivé kroky realizace podpory (rozvoje) pedagogických pracovníků v ČR? 

3. Kde všude lze nalézt nějakou formu podpory rozvoje pedagogických pracovníků v ČR? 

4. Kdo všechno podporuje rozvoj pedagogických pracovníků, jaké instituce a odbory 

s celostátním dopadem v ČR? 

 

„Možnosti MŠMT jako ústředního orgánu státní správy jsou v systémové úrovni. MŠMT 

tak neorganizuje vzdělávací aktivity apod. K tomu si zřizuje přímo řízené organizace, mezi 

nimi je zejména Národní institut pro další vzdělávání, v rámci decentralizace školské 

soustavy to pak jsou také zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

zřizovaná kraji. 

MŠMT tak v dané oblasti zajišťuje legislativní úkoly (zákon o pedagogických pracovnících 

a jeho prováděcí předpisy, aktuálně zavádění kariérního řádu učitelů), koncepční činnost a 

tvorbu strategických dokumentů, spolupráci se zahraničím (státy, institucemi). 

Profesní rozvoj podporuje MŠMT také prostřednictvím systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. V něm akredituje vzdělávací instituce (právnické osoby i 

podnikající fyzické osoby) a vzdělávací programy určené pro pedagogické pracovníky. 

Jako poradní orgán má k tomu zřízenu akreditační komisi pro DVPP. Školským zákonem 

pak je stanoveno, že z tzv. přímých výdajů na vzdělávání (finančních prostředků státního 

rozpočtu) se také hradí výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(není však stanovena žádný minimální limit) - jinými slovy stát umožňuje využívat finanční 

prostředky státního rozpočtu kromě na platy pedagogických pracovníků atd., také na jejich 

profesní rozvoj. 

V programovacích obdobích (aktuálně z programu OP VVV) se také masivně podporuje 

osobnostně-profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

V souvislosti se zaváděním kariérního řádu učitelů (sněmovní tisk 959) bude v rámci 

implementačního projektu IMKA obnovována struktura tzv. metodických kabinetů - počítá 



se s tím, že až do úrovně okresů. V rámci procesů atestačních řízení se počítá taktéž se 

zapojením škol vzdělávajících učitele (jde zejména o pedagogické fakulty).“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 – Strukturovaný rozhovor s NÚV 

Mgr. Petr Koubek - manažer podpory učitelů (v projektu podpory práce učitele) a 

garant čtenářské gramotnosti 

1. Na jaké pozici zde působíte? 

„Jsem manažerem podpory učitelů (v projektu podpory práce učitele) a garantem 

čtenářské gramotnosti. Dále pracuji v koncepčním oddělení, a také mám na starost projekt 

Hodina pohybu navíc“. 

2. Zabýváte se ve Vaší organizaci podporou rozvoje pedagogických pracovníků? 

„Tento institut se primárně podporou rozvoje pedagogických pracovníků nezabývá, jelikož 

má jiné zaměření. Zaměřuje se především na výsledky odborného vzdělávání (provádí se 

zde analytické činnosti, které se týkají absolventů středních odborných škol), vyvíjí se zde 

kurikulární dokumenty a potom hlavní další politikou je závěrečná zkouška. Vzděláváním 

učitelů jako takovým se moc tady nezabýváme. Kde se však dalším vzděláváním zabýváme 

– tak je to u poradenských pracovníků, protože NÚV má sekci 3, která se zabývá 

pedagogicko-psychologickým poradenstvím. Tam se dělá velké množství školení, tréninků, 

opravdových výcviků pro tyto pracovníky. Takže je tu velká zkušenost s dalším 

vzděláváním, ale jen tohoto typu.  

Pokud je někdy možnost a jsou zde volné kapacity, tak se vytvoří nějaký projekt.“ 

3. Pokud se tedy naskytne možnost, realizujete pro pedagogické pracovníky nějaké 

vzdělávací aktivity? 

„Když byla kurikulární reforma, dělaly se tedy semináře, většinou to byly semináře 

zaměřené na koordinátory ŠVP. Semináře se týkaly toho, jak se má vytvořit ŠVP – jakou 

partu učitelů si mají vzít k sobě a jakým způsobem jim mají vyložit ten cíl a jak s nimi 

pracovat, takže takový facilitační trénink to byl a pak se uskutečňovalo vzdělávání přímo 

pro ty koordinátory. V rámci tohoto vzdělávání se učili o tom, co to je RVP, jak se to 

používá – co to znamená pro tu školu apod. Také jak dojít od toho rámce k něčemu, co by 

mohli používat. Dopadové studie však říkají, že to moc velký výsledek nemělo. Pokud ten 

koordinátor není ředitel školy, či jeho zástupce, tak moc velký výsledek nemá, protože 



nejdříve musí zavelet ředitel, aby lidé šli ke koordinátorovi a něco udělali. Je to takový 

manažerský problém, když to má na starost někdo jiný.“ 

4. Říkal jste, že se NÚV věnuje rozvoji poradenských pracovníků. Naplňují se zde 

také státní priority, které se týkají rozvoje těchto pracovníků? 

„Samozřejmě, ale jak jsem říkal, na tohle tu máme přímo oddělení, které se těmto 

pracovníkům a jejich rozvoji věnuje.“ 

5. Také jste říkal, že máte na starost projekt „Hodina pohybu navíc“. Čeho se tento 

projekt přesně týká? 

„Je to projekt, který podporuje rozvoj pedagogických pracovníků, konkrétně učitelů tělesné 

výchovy. Tento projekt jsem si nastavil sám, na vzdělávání těchto pracovníků a vzhledem 

k tomu, že tam není žádná manažerská struktura, mohl jsem si to sám nastavit a nastavil 

jsem si to správně, rozhoduju o penězích, zdrojích atd. Jedná se o projekt, do kterého je 

zapojeno cca 630 učitelů, o které se stará celkem 65 lidí, kteří těmto učitelům poskytují 

neustálou podporu (každý týden). Znamená to, že každý týden za nimi někdo (evaluátoři) 

přijede, podívá se s nimi na jejich hodinu, povídají si o tom, povídají si s ředitelem, 

vyhodnocují jejich výuku a dále je vzdělávají. Každý z těch sportovních evaluátoru 

(trenérů) má na starost 10 lidí, což se celkově dá zvládnout. Takové projekty v ČR moc 

nejsou, jsou tady takové manažerské struktury, tzn., že učíme všechny, aby si povídali, ale 

potom už se nekontroluje, o čem si povídají, jestli to vyhodnocují a jestli to má nějaký 

reálný dopad. Nastaví se takzvaně projekt, jsou nějaké aktivity, ale nikdo to pořádně 

nevyhodnocuje.“ 

6. Jaké formy rozvoje PP podporujete? 

„Jak říkám, přímo rozvojem pedagogických pracovníků se zde nezabýváme. Jen pokud se 

naskytne příležitost, vytváříme projekty. Většinou to jsou různé semináře. Rozvojem 

pedagogických pracovníků se zabývá především NIDV.“ 

 



7. Máte v současné době vytvořené nějaké konkrétní projekty na podporu rozvoje 

pedagogických pracovníků? 

„Máme projekt PPUČ, nebo předtím byl projekt LAMS (lektoři a mentoři pro školy).“ 

8. A jak je v nich tato podpora zakotvena? 

„V projektu LAMS jsme ve zhruba 8 aktivitách připravovali pro učitele MŠ a ZŠ vzdělávací 

akce s různým zaměřením – např. komunikační výchova, přírodovědná gramotnost apod. 

Jednalo se tedy o pár učitelů, kterým se po celý rok lidé z NÚV věnovali – semináře, 

lektorské výcviky, supervize ve škole.“  

9. Jak jste vybírali účastníky do tohoto projektu? 

„Nejdříve jsme ty školy oslovily a ty, které o to měly zájem, se nám přihlásily.“  

10. Čemu se věnuje projekt PPUČ, který jste také jmenoval? 

„Současný projekt PPUČ je systémový projekt, který měl být původně implementačního 

charakteru, tzn., že se mělo působit v několika krajích ve školách, učitelé měli být 

podporováni soustavně a dlouhodobě, což se tady neděje – jako podpora efektivní praxe – 

měla se nastavovat nová kultura ve školách, což byl všechno takový velký sen, tohle by 

stálo hodně peněz a nebylo to úplně pochopený. Ministerstvo to nakonec udělalo přes dílčí 

projekty a ten projekt NÚV tedy nad těmi dílčími projekty má jako metodicky vést, řídit 

měkkou formou, tzn., že jsou nějaké odborné panely gramotností a ty projekty mají na ty 

panely dojíždět, jsou jejich členem, a když jsou vyzváni, musí vyslat nějakého vyslance na 

ten panel a prezentovat tam co dělají. Reálná kontrola nad tím tedy zatím žádná není. 

Mohou si s nimi povídat, přesvědčovat je, vyměňovat si nějaké kapacity, lidi, zkušenosti, 

ale že by se dostali do těch škole, to spíš ne.“ 

11. Znáte úspěšnost těchto projektů? 

„Zatím ještě neznáme úspěšnost, teprve uvidíme.“ 

 



12. S jakými organizacemi dále spolupracujete? 

„NÚV má povinnost spolupracovat na systémových projektech s dalšími 

organizacemi NIDV, úřadem vlády, ČŠI, Cermatem atd.“ 

13. Vidíte určité problémy v oblasti podpory rozvoje pedagogických pracovníků v 

ČR? 

„Rozvoj PP probíhá v současné době tak, jak Talis říká, že 40% učitelů chodí jen na 

krátkodobé vzdělávací akce, které jsou jednorázové, dílčí a nepřináší žádnou koncepci 

tomu učiteli. Učitelé tím nezískávají žádný nadhled nad svým předmětem, nad svojí výukou. 

To se získá jen tehdy, když je to vzdělávání dlouhodobé, opakované a reflektuje se s kolegy 

a to tady moc není - takové dlouhodobé vzdělávací akce nebo učitelské konference, kde by 

učitel jen neposlouchal, ale něco říkal o sobě, jak učí, či aby předvedl nějakou svojí 

případovou studii, nebo supervize - to je také málo ve školách. Přínosné by bylo 

podporovat týmovou spolupráci, aby učitelé pracovali týmově – to tady také moc není. 

Není tady ani akční výzkum (učitel s nějakým výzkumníkem si stanový nějaký cíl a pak ho 

analogují určitými metodami, které jsou validní a spolehlivé), který je prokazatelně 

nejlepší na rozvoj učitelů a to i expertů. To tu tedy není a bylo by dobré to podpořit. 

Problém je u našich učitelů v tom, že nejsou přesvědčeni, že je jejich práce ve škole 

účinná. Je důležité podpořit jejich sebeúčinnost, změnit postoj k práci. Neřeší se, zda to ti 

žáci umí (učitelé si svou hodinu odučí, pak žáky testují a to je vše). Učitelé se dále 

vzdělávají, pokud v tom vidí nějaký smysl – nemají čas na reflexi. Ve Finsku když učitelé 

doučí, obvolají všechny rodiče dětí, které tam ten den nebyly a zeptají se jich – jak se mají 

a co se děje, že děti nebyly ve škole. A když se jich čeští učitelé ptali, zda za to mají 

příplatky, tak se divili a říkali „ne to je moje práce“ a přitom nemají zas tak vysoké platy. 

Ale mají velkou podporu - celospolečenskou podporu. Naše celá společnost je nastavena 

tak, že vzdělávání nemá tu hodnotu. Nejvíce peněz mají ty, co nedodělali vysokou školu. 

Pak je pro učitele problém říkat svým žákům, že jim vzdělání něco přinese, rozvine je a 

otevře jim svět. Potom nevidí ani učitelé smysl v tom se dále rozvíjet. Ve Finsku je to 

přesně naopak. Učitel je zde velmi vážená postava ve společnosti a vzdělávání tam má 

úplně jinou míru důležitosti, protože člověk něco ví. Tady je to přesně naopak. 



Problém je především v tom, že zde není žádná koncepce – chybné pojetí evaluace. Pak 

tradice humanitních oborů, kvalitativního výzkumu a evaluace a autoevaluace je zde 

poměrně slabá. Hitler věřil v nějaké přírodovědecké postupy apod. a humanitní vědy se zde 

nerozvíjeli, začaly se rozvíjet až po roce 1990 (takže není tady dlouhá ta tradice). Bylo zde 

pár seminářů, pár odvážných lidí, ale tou společností to neprolnulo, takže nějaké kritické 

myšlení tady není.  Lidi vnímají to co je napsané jako pravdu a nic za tím nevidí. Lidé 

nedokážou vysoudit z textu nějaký závěr, porovnat to se svou zkušeností. Obecně lze říci, že 

humanitní disciplíny nejsou v ČR dost rozvinuté. A proto my se neumíme hodnotit. Ve 

vzdělávání se hodnotí věci, které jsou vidět, ale ve vzdělávání jsou důležitější věci, které 

vidět nejsou - jako je kultura školy, vztahy v té škole. Jsou daleko důležitější věci, než že ten 

učitel umí nějakou metodu, kterou předvede před inspektorem a ten ho za to pochválí.“  

14. Jaké další slabé stránky má podle Vás podpora rozvoje PP v ČR? 

„Teprve se vytváří systém evaluace a až se vytvoří systém evaluace, budeme vědět, kde a 

jaké máme slabé stránky. Poté se může vytvořit koncepce dalšího vzdělávání. Základní 

podmínka toho, aby to fungovalo, je validita, tzn. ten výzkumník nebo ČŠI nebo stát musí 

vědět, co chce vědět. Problém je v tom, že si neklademe ty správné otázky – je tohle 

opravdu to co chceme vědět? Například u maturity – to co zjišťuje maturita – je to přesně 

to, co chceme vědět o těch školách a o těch dětech?“ 

15. Říkal jste chybné pojetí evaluace, jak jste to přesně myslel? 

„Evaluace musí jít po jiných cestách, musí se zjišťovat jiné věci. Problém je, že my 

neumíme zjišťovat o těch školách to, co chceme. Naše evaluační strategie, postupy byly 

donedávna nevalidní, nekladli jsme si otázky a nehledali na ně odpovědi a kontrolovali 

jsme jen zákon v těch školách. V poslední době se inspekce hodně změnila, jdou po těch 

skrytých věcech, které ve škole hrají největší roli a strategie vzdělávací politiky to samé. Ta 

jde také třeba po inkluzi, která byla sice zákonem nastavena, ale nefungovala, protože jí 

nikdo nevyžadoval. Jen se o tom teoretizovalo, nikdo to nechtěl a najednou se zjišťuje, že to 

v těch školách není a podle Talisu to učitelé dokonce nepovažují za svou práci. Učitelé se 

vyjadřují o této oblasti jako o nějakých sociálních vědách apod. Učitelé v České republice 

považují za svou práci pouze to, že odučí tu hodinu a jestli se to děti naučí, to je jejich věc. 



Naopak silnou stránkou je to, že čeští učitelé jsou opravdu dobří ve svých oborech (když 

někdo vyučuje zeměpis, tak ho opravdu umí). To na světě zas dost běžné není. Slabou 

stránkou je však to, že čeští učitelé neumí vyučovat žáky s nějakými obtížemi anebo nadané 

žáky – což je také velký problém.“  

16. Jaký je Váš názor na rozvoj PP v České republice? 

„Je to v podstatě vše, co jsem již řekl. Není tady ta koncepce. Celkově představa o učitelích 

je taková, že jsou něco jako „aiťáci“. Že se učí takovým způsobem, že si sednou k PC, 

stáhnou si nebo prohlíží si nějaké vzdělávací video (vzdělávací moduly) a tím se vše naučí. 

Tento způsob je dobrý v případě, když je člověk na určité úrovni profesionality, ale na 

začátku určitě ne. 

Na Masarykově univerzitě dělám ještě výzkum Profesního rozvoje učitelů, kde vidím, že se 

tady opravdu moc nekonají ty dopadové studie. Mimo Talisu máme velmi málo informací o 

tom, k čemu vzdělávání učitelů opravdu vede. Výzkum Profesního rozvoje učitelů je výzkum 

subjektivních teorií učitele, takových skrytých znalostí, které ovládají jeho jednání – 

znalost, která rozhoduje o tom, co člověk udělá v té dané vteřině v té výuce. Je to 

kvalitativní výzkum, který jde do hloubky – několikrát se ptáme učitelů, několikrát si 

natočíme jejich hodiny, povídáme si o tom různými metodami.“ 

17. Máte nějaký návrh na zlepšení rozvoje PP, co by se mohlo konkrétně v této 

oblasti zlepšit a co by bylo potřeba pro to udělat? 

„Je nutné vytvořit prostor pro reflektivní praxi (například s facilitátorem). Vytvořit volný 

prostor ve škole pro uvažování nad svojí prací - co vlastně dělají a jestli to má ty výsledky, 

které by si přáli. To by ale musela ta reflektivní praxe probíhat s celým pedagogickým 

sborem nebo se skupinami učitelů. Efektivní by bylo odvrátit se od kariérního systému, 

který jde za individuálním učitelem, protože to je jeho povinnost se dále vzdělávat, ale šel 

bych za celým pedagogickým sborem a nějak bych podporoval pedagogické sbory. Aby 

bylo více času na tu reflexi. Aby to nefungovalo tak, že učitel přijde v 8 a odchází v 1 domů 

a to je ta jeho práce. Ty školy by měli vědět, podle čeho hodnotí učitele a i učitelé by to 

měli vědět mezi sebou. Na to jsou potřeba lidi, čas a prostor a to není. To, co se v současné 



době již moc nevyskytuje, je to, že učitel vydával například časopis, noviny a to se dnes vidí 

málokdy.“ 

18. Jaké další oblasti rozvoje PP by se měly podporovat? 

„Tyto pracovníky je nutné podporovat v jejich individualizaci, stanovování si cíle a jeho 

vyhodnocování. Vytvořit možná nějaké dílčí projekty, ale nemá to žádný systém.“ 

 

Děkuji za rozhovor. 

 

  



Příloha 3 – Strukturovaný rozhovor s NIDV  

PaedDr. Eva Vincejová Ph.D. - vedoucí oddělení vzdělávání a podpory v NIDV  

 

1. Na jaké pozici zde v NIDV působíte? 

„Jsem zde v NIDV vedoucí oddělení vzdělávání a podpory.“ 

2. Zabýváte se ve Vaší organizaci podporou rozvoje pedagogických pracovníků? 

„Ano, to je naše náplň práce. Posláním NIDV je právě podpora pedagogických pracovníků 

v rámci celé České republiky. V Praze je jedno centrální pracoviště a každý kraj má své 

krajské pracoviště, které má na starost celou oblast vzdělávání v daném kraji.“ 

3. Jak v současné době přispíváte k rozvoji PP? 

„NIDV se podílí na realizaci priorit státní politiky. Od roku 2015 – 2020 je to 

implementace kariérního systému pedagogických pracovníků v rámci projektu IMKA, kdy 

jeho příprava začíná 1. 5. 2017. NIDV je nositelem tohoto projektu a je to pokračování 

projektu KARIÉRA. Na přípravu tohoto projektu jsme dostali další 3000000 - na realizaci 

přípravných vzdělávacích programů pro adaptaci PP, aby uměli vytvořit úvod do 

pedagogické praxe pro začínající PP a jakým způsobem vytvářet adaptační programy, aby 

se ti učitelé mohli vzdělávat.  

Dále je tu příprava PP vzdělávající žáky – cizince. Na tuto oblast máme zde velký rezortní 

projekt, který běží od roku 2014. Je vytvořena internetová stránka http://cizinci.nidv.cz/, 

kde je vytvořen systém podpory pro pedagogické pracovníky, kterým přichází do výuky žáci 

– cizinci. Zároveň mohou tito pracovníci nalézt pomoc v konzultačních centrech, které má 

NIDV v každém kraji. Vždy je tam pracovník, který má tuto oblast na starost. Byly také 

vytvořeny podpůrné publikace, CD jako podpora pro tyto pracovníky. V těchto publikacích 

je možné nalézt právě aktivity, které jsou vhodné pro práci s žáky - cizinci.  

Další podpůrná opatření jsou realizována v rámci inkluze. K této oblasti je zde velký 

projekt (vytváření vzdělávací programů), který začíná 1. 4. 2017 a navazuje na projekt 

NÚV, který je vytvořen na podporu společného vzdělávání - vzdělávání pro speciální 



pedagogy (podpůrná opatření). V roce 2016 bylo vytvořeno další vzdělávání se zaměřením 

na inkluzi pro pedagogické pracovníky. Jednalo se o informační semináře a byly vždy 

v každém kraji a pak na ně navazovaly přímo vzdělávací programy (celkem se účastnilo 

1330 ředitelů a kolem 2500 školních zaměstnanců).  

Dále poskytujeme podporu pedagogickým pracovníkům v souvislosti s rozvojem nadání 

žáků. NIDV má síť vytvořenou k podpoře nadání, je tvůrcem koncepce nadání a je zde celé 

oddělení tzv. Talent centrum. Jedná se o bývalé zaměstnance Národního institutu dětí a 

mládeže MŠMT, zařízením pro další vzdělávání PP a školským zařízením pro zájmovou 

činnost, který se v roce 2014 sloučil s NIDV. Tam se organizují všechny olympiády 

(krajská, celostátní i mezinárodní kola). V rámci Talent centra jsou vytvořeny vzdělávací 

programy přímo pro pedagogické pracovníky k podpoře nadání. V každém krajském 

pracovišti NIDV je také koordinátor, který síťuje všechny, kteří se zabývají nadanými, to je 

také další velká aktivita. Tzn., že tam jsou učitelé ze škol, vědečtí pracovníci z univerzit a 

nabízejí si vzdělávací programy pro PP - jak s těmi nadanými žáky pracovat. Jsou tam také 

předsedové různých olympiád apod.  

Dále je tu podpora vedení škol při přípravě a realizaci strategických plánů rozvoje. Jedná 

se o velký projekt, který už běží druhým rokem. NIDV zabezpečuje setkávání ředitelů, různá 

školení se zaměřením na to, jakým způsobem by vedoucí pracovníci měli analyzovat svůj 

profesní rozvoj školy. Organizujeme školení se zaměřením na strategické řízení a 

partnerství (management škol). Vytváří se analýza potřeb a školí se přímo pro konkrétní 

školy v konkrétním regionu, tzn., co ta škola potřebuje, aby si pedagogičtí pracovníci uměli 

zanalyzovat a vytvořit plán v rámci řízení organizace jako takové.  

Organizujeme další vzdělávání také pro pracovníky, jež pracují s mládeží a pro pedagogy 

volného času. Jedná se o pokračování udržitelnosti klíčů pro život, tzv. K2, kde se 

vzdělávají ti, kteří pracují v rámci školských zařízení – jedná se o studium pedagogiky 

volného času. Dále je tu studium pedagogiky pro dílčí pedagogickou činnost – pro lidi, 

kteří vedou kroužky ve střediscích volného času a měli by mít těch 40 hodin pedagogického 

vzdělání, aby mohli vykonávat tuto činnost. NIDV organizuje také studium pro ředitele 

středisek volného času (v rámci projektu klíče pro život). Dále je tu realizováno vzdělávání 



pro vychovatele. Ze strany státu je tedy ve velké míře podporováno zájmové a neformální 

vzdělávání.  

Dále již 7. rokem běží projekt CISKOM. Jedná se o školení pro funkce zajišťující chod 

procesů maturitní zkoušky na škole a také vzdělávání lektorského týmu. Ročně se vzdělává 

kolem 11000 učitelů v rámci celé ČR (vedoucí předmětových komisí apod.). 

NIDV realizuje rovněž vzdělávání vedoucí ke zvýšení a prohlubování stávající kvalifikace 

pedagogických pracovníků. V současné době je přes 1000 akreditovaných programů. 

Jedná se například o výše zmíněné studium pedagogiky, které také vede ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů (studium pro lidi, kteří mají ukončené studium např. Ing. 

v nějakém oboru a aby mohli učit, dodělají si toto pedagogické studium). Stát organizuje 

také vzdělávání pro asistenty pedagoga. Jedná se o dva typy studia. První skupinu tvoří 

pracovníci, kteří mají ukončené alespoň základní vzdělání. V tomto případě se jedná o 

asistenty pro děti, většinou v sociálně vyloučených lokalitách. V druhém případě se jedná o 

vzdělávání pro asistenty pedagoga, kteří již mají většinou vysokoškolské vzdělání a pracují 

přímo ve školách. Dále jsou organizovány vzdělávací aktivity pro zaměstnance 

diagnostických ústavů hlavně v problémech řešení šikany a v pedagogicko – 

psychologických kompetencí. Vzdělávání je také určeno pro ředitele těchto diagnostických 

center. Při těchto školeních se však nezachází do jednotlivých specializačních témat, ale 

jedná se o změny například v legislativě apod.  

Dále realizujeme studium koordinace v oblasti ICT, které bylo vytvořeno na základě 

záměrů Strategie digitálního vzdělávání. V oblasti ICT probíhá v současné době jedinečná 

soutěž pro učitele, jmenuje se DOMINO a každý rok se učitelé mohou přihlásit se svými 

materiály (metodickými nebo jinými). 28. 3. 2018 bude vyhlášení této soutěže. Je to spíše 

taková soutěžní přehlídka. Málo lidí však o ní ví, učitelé málo reagují a NIDV se tuto 

aktivitu snaží zviditelnit.  

Realizujeme specializované studium – Koordinátor školního vzdělávacího programu. Když 

se zavedly RVP, tak jako podpora sloužila konzultační centra, ale to už tak nefunguje, 

jelikož školy mají již ŠVP vytvořené. Pro podporu v této oblasti se však obnovilo studium 

koordinátora.  



Pedagogičtí pracovníci si také mohou doplnit didaktické zkoušky z cizích jazyků. 

V případě, že mají vystudovaný cizí jazyk, tak si zde doplní jen tu didaktiku, aby mohli 

vyučovat (anglický, německý, ruský, francouzský jazyk atd.).  

V oblasti managementu v souvislosti se strategickým personálním řízením je zde velké 

množství projektů zaměřených na personální řízení nebo kvalitní management ředitelů 

škol. V současné době je profesní rozvoj ředitelů podpořen v rámci informačních seminářů 

týkající se legislativy. Bude se také tvořit standard ředitele. Připravují se programy pro 

pedagogické pracovníky - Školská legislativa pro praxi a bude to realizováno v každém 

kraji, aby tato oblast byla celostátně podpořena, jelikož je neustále velké množství novel. 

Další úloha, kterou má NIDV, je zavést protikorupční vzdělávání do nabídky dalšího 

vzdělávání a posílit akcent na protikorupční výuku v RVP. Spolupracujeme s diplomatickou 

akademií, bývalými diplomaty a všemi, kteří se těmito věcmi zabývali a pracují na tvorbě 

takového vstupu, tzn. co to je korupce apod. Nejdříve se budou vzdělávat lektoři a na 

základě toho budou vytvořeny vzdělávací programy, ve kterých se dále budou vzdělávat 

ředitelé a celé školy. To je tedy další oblast, která souvisí s managementem škol. 

Dále jsou také vytvořené vzdělávací programy pro oblast Bezpečnost a ochrana zdraví na 

školách. Tyto programy jsou realizovány ve spolupráci s Ministerstvem obrany, jako je 

příprava k obraně státu a taková mimořádná opatření. Dále se to týká bezpečnosti přímo 

na školách, to znamená bezpečnost žáků, dohledů a také bezpečnost manipulace s různými 

chemickými látkami, či dopravní bezpečnost. Jedná se o velkou oblast, ve které se učitelé 

musí vzdělávat. 

V rámci předškolního vzdělávání je podpora rozvoje pedagogických pracovníků zaměřena 

na primárně logopedickou prevenci ve školství. Jedná se o vzdělávací program, který 

zabezpečuje logopedického asistenta na školách, tzn. tedy, že učitelé MŠ se připravují na 

toho logopedického asistenta. Pak jsou tu i takové osobností programy zaměřené na rozvoj 

PP MŠ - rozvoj matematické pregramotnosti, čtenářské pregramotnosti, také rozvoj PP 

v oblasti inkluze, nebo práce s dvouletými dětmi.  

V rámci základního vzdělávání je zde opravdu velké množství vzdělávacích programů pro 

pedagogické pracovníky.  



Například k  různým významným historickým výročím konáme konference pro pedagogické 

pracovníky a připravujeme k těmto událostem podklady pro učitele. V letošním roce 2017 

se budou připravovat podklady pro další rok, kdy bude výročí 200 let od korunovace Marie 

Terezie a 100 let od listopadové revoluce.  

Je zde velká podpora také v oblasti implementace digitálních technologií a podpory 

vícejazyčnosti. V jazykovém vzdělávání se každoročně, již asi 7. rokem, koná největší 

konference v jazycích, kde spolupracují různé instituty (Goethe Institut, Francouzský 

Institut, British Council a tento rok chtějí zapojit Ruský Institut). V letošním roce 2017 je 

zaměření na vícejazyčnost a digitální technologie. 

V roce 2016 byl vytvořen velký projekt týkající se primární prevence rizikového chování. 

Byla vytvořena skupina lidí pod MŠMT s odborníkem Dr. Michalem Kolářem, který 

vytvořil systém vzdělávání pedagogů, jež je zaměřen na řešení šikany na školách, tzv. 

Odborník řešení šikany. Byl již pilotovaný jeden vytvořený modul v rámci řešení šikany a 

k tomu byl vydán studijní text. Jednalo se o psycho-sociální výcviky, které se realizovaly 

v každém kraji a v letošním roce 2017 dostalo NIDV znovu peníze na řešení této oblasti, 

aby se v tomto projektu mohlo dále pokračovat. V roce 2016 se tedy jednalo o první 

základní výcvikový kurz a tento rok je potřeba pokračovat na vyšší úrovni, tzn. vytvořit 

další navazovací vzdělávací program. V roce 2017 se budou konat dvě konference 

zaměřené na šikanu a to v Praze a v Brně. Jsou tu pak ještě další programy na podporu 

řešení násilí atd. 

Dále v roce 2016 byla v rámci základního vzdělávání řešena i Genderova problematika. 

Byl vytvořený takový komentovaný seznam zdrojů pro pedagogické pracovníky a v rámci 

této problematiky byly vzdělávány tři skupiny učitelů. Pro tuto oblast se vytvořily se další 

vzdělávací programy ve spolupráci s některými neziskovými organizacemi. Jedná se o 

problematiku, která je zaměřena například na homosexualitu, se kterou si učitelé nevědí 

moc rady a neví, jak mají v těchto případech reagovat. Proto je v této oblasti potřeba 

podpora.  

Byly vytvořeny i vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky zaměřené na podporu 

porozumění v případě spolupráce se starší generací. Také se organizovalo školení, které 

slouží k prevenci Alzheimerovy choroby. Projekt se jmenoval SPIRÁLA a byl realizován v 



rámci neformálního vzdělávání. Byla podporována i výuka matematiky, jelikož bude 

v maturitní zkoušce. 

Soustřeďujeme se i na pedagogické pracovníky ZUŠ a středních uměleckých škol. V této 

oblasti je zde velký systém podpory. Zhruba před 5 roky, když se tvořil RVP pro ZUŠ, se 

vytvořil projekt ZVYKOM, kdy se všechny rady (republiková rada, krajské rady, umělecké 

rady) spojily a vypracovaly RVP pro sebe a spolu se učily tvořit školské vzdělávací 

programy. V rámci projektu jsou vytvořeny semináře pro různé oblasti (ICT, manažerské 

kurzy atd.). Mimo to je realizován celoroční vzdělávací program, ve kterém jsou programy 

zaměřené na management a další vzdělávání pro začínají a také zkušené pracovníky. Je 

tedy realizováno celostátní vzdělávání, soutěže a jsou vytvářené studijní podpory ke 

každému vzdělávacímu programu. Každý rok se pořádá kulatý stůl pro ZUŠ. Základní 

umělecké školy jsou tedy systematicky podporovány, vzdělávány v pedagogice, v oblasti 

ICT a v mnoha dalších oblastech.  

Podílíme se i na projektu Hodina pohybu navíc.  

Organizujeme vzdělávání také pro zaměstnance MŠMT, pokud je potřebují v nějakých 

oblastech, například v legislativě, ve společném vzdělávání atd. 

Další velký již realizovaný projekt byl zaměřen na etickou výchovu, kdy jsme komplet pro 

celou základní školu vydali učebnice z etické výchovy (metodické pokyny, pracovní listy).“  

4. V této otázce jste tedy vyjmenovala jednotlivé oblasti, kterým se věnujete a i 

projekty, které jsou v současné době vytvořeny v rámci rozvoje PP. Jak určujete, 

jakým oblastem rozvoje PP se budete věnovat?  

„Na základě strategických dokumentů a požadavků MŠMT. Musí se vždy dodržovat tyto 

strategie. Ale my a tedy další odborníci máme už za ty roky, co tu pracujeme, představu o 

tom, co by se v rámci určitých oblastí mělo vytvářet. Studují se také zprávy z ČŠI, na to se 

reaguje okamžitě a také se reaguje na žádosti samotných učitelů. Dáváme školám 

evaluační dotazníky a na základě těchto dotazníků pak krajská pracoviště NIDV vytváří 

místní programy pro ty, kteří si o to žádají. Na centrálním pracovišti v Praze se 

zaměřujeme především na naplnění státních strategií. Potřebné vzdělávací aktivity 

vytváříme také na základě analýz potřeb, které vytváří NIDV.“ 



5. Znáte úspěšnost jednotlivých projektů, které vytváříte pro rozvoj PP? 

„Ano, projekty jsou vždy zpětně hodnoceny na základě dotazníků. Vzdělávací akce hodnotí 

účastníci a je vytvořený komplexní evaluační systém, kde účastníci odpovídají na 

odbornost lektora, činnost a hodnocení organizace atd. 

Pro každý rok se také zpracovávají závěrečné zprávy - vyhodnocení, kde jsou uvedeny 

všechny vzdělávací aktivity (všechny projekty, programy), včetně počtu lidí absolvující 

vzdělávání, počtu zúčastněných škol, hodinové dotace, počtu absolventů. Jsou vytvořeny 

přehledy pro jednotlivé vzdělávací oblasti.“  

6. Věnujete se tedy všem prioritním oblastem rozvoje PP, které jsou zakotveny ve 

strategických dokumentech? 

„Ano, máme vždy vytvořený plán aktivit na jednotlivé roky. Tyto strategie se musí 

dodržovat.“ 

7. Jaké formy rozvoje podporujete? 

„Všechny možné formy - e-learnigy, připravujeme metodické materiály, webináře, různé 

konference, kde si mohou účastníci vyměňovat zkušenosti, dále mezinárodní aktivity, je 

toho opravdu mnoho.“ 

8. Mluvila jste o konferenci, kde si mohou účastníci vyměňovat zkušenosti. To patří 

také mezi priority státní politiky. Podporujete sdílení zkušeností mezi PP ještě 

jinými způsoby? 

„Ano, vytváříme tedy konference pro učitele a také workshopy (především o tyto aktivity 

mají zájem učitelé MŠ, vychovatelky). V roce 2017 bude na konferenci připraven i seznam 

vzdělávacích programů, které si tito učitelé mohou vybrat a následně objednat. Sdílení 

zkušeností je podporováno i skrze webináře. Sdílení zkušeností a dobré praxe je právě i 

výše zmiňovaná soutěž DOMINO.“ 

 

 



9. Jak podporujete rozvoj PP v rámci mezinárodních aktivit?  

„V rámci Erasmu se vytvářeli 3 nebo 4 projekty v rámci spolupráce – minulý rok to bylo 

zaměřeno na společné vzdělávání. Byli jsme se podívat, jak se inkluzí zabývá Španělsko a 

také Francie. V roce 2017 je Erasmus zaměřený na děti – žáky cizince. NIDV má několik 

zahraničních partnerů, konkrétně 3 zahraniční instituty. V této oblasti se vytvářela analýza 

všech cizinců. Je na stránkách NIDV. A analýza byla zaměřena na to, jaké jsou skupiny 

v jednotlivých zemích a na základě této analýzy je pak požadavek na vytvoření takového e-

learningového programu o jednotlivých krajinách, jak se poskytuje podpora těmto 

cizincům.“ 

10. Jaké oblasti rozvoje PP by se měly ještě podporovat? 

„V současné době jsou pokryty všechny oblasti v rámci DVPP.“ 

11. Kde vidíte problém nebo určité slabiny v oblasti podpory rozvoje PP v ČR? 

„Co se týče rizik dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je to hlavně přenášení 

informací přímo do škol, protože vzdělávání celé školy a uvnitř školy je o mnoho účinnější 

a efektivnější a proto nabízíme vzdělávání na klíč – pro celou školu, pro celé učitelské 

kolektivy. Protože všichni učitelé nemají andragogické nebo lektorské způsoby. Když se 

vrátí z toho vzdělávacího programu, tak to někteří neumí implementovat do té výuky. 

Někdy se stává, že učitelé mezi sebou chtějí, aby učitel, který absolvoval vzdělávací 

program, všem ostatním předvedl a naučil je to, co získal absolvováním tohoto 

vzdělávacího programu. Některé věci jsou však nepřenositelné. 

Největší úskalí pedagogické podpory je to, že už se nesleduje, jakým způsobem je dopad na 

toho žáka. To by měla být práce právě školského managementu, školského pedagoga, nebo 

někoho, kdo se zabývá evaluací na té škole. V rámci implementace navrhovaného 

kariérního systému bude zaveden Koordinátor autoevaluace. Ten by měl sledovat po 

určitém čase po tom vzdělávání, po té podpoře, kterou ten pedagogický pracovník dostal, 

zda to implementoval a jakým způsobem to má dopad na ty žáky.  

Problém je také v tom, že se dělá velké množství výzkumů, ale ta databáze těch výzkumů se 

nedostává pedagogickým pracovníkům zpět. Ta podpora učitelů by měla být a také bude 



více přenášená do té školy. Zahraniční systémy jsou takové, že učitelé nechodí za 

podporou, ale podpora za těmi učiteli. I ty konzultace (v rámci společného vzdělávání, 

žáků cizinců, nadaných žáků atd.) by měly probíhat tak, že ti odborníci, lektoři jsou vysláni 

do škol a tam PP poskytují pomoc.  

Hlavní úskalí je tedy přesycenost trhu vzdělávacími programy, následně přesycenost těch 

škol, a že se nesleduje ta implementace přímo k tomu žákovi. 

Další problém je, že v NIDV je velmi podhodnocený počet pracovníků na kraji a té politiky 

je neskutečné množství. Na jednom krajském pracovišti pracují vždy pouze 3 pracovníci a 

na centrálním pracovišti v Praze v oddělení vzdělávání a podpory je celkem pět pracovníků 

a další tři pracovníci mají na starost metodiku zájmového, neformální vzdělávání. Je to 

velmi málo pracovníků, kteří musí v této oblasti naplnit celou státní politiku. NIDV však 

má, tedy musí mít, velké množství lektorů a lidí z terénu, protože v rámci státu není 

umožněn větší počet pracovníků v instituci. Celkem v NIDV pracuje kolem 120 pracovníků 

(včetně obslužného personálu – účetnictví, personální atd.).“  

12. V rámci rozvoje pedagogických pracovníků provádíte nějaké výzkumy? 

„Ano, provádíme výzkum v rámci dalšího vzdělávání. Jedná se o analýzy vzdělávacích 

potřeb v předškolním, základním, středním, zájmovém vzdělávání atd. I z těchto analýz se 

vychází při vytváření různých projektů a vzdělávacích programů.“  

13. S jakými organizacemi spolupracujete v souvislosti s podporou rozvoje 

pedagogických pracovníků v ČR? 

„NIDV spolupracuje s některými neziskovými organizacemi. Spolupracuje také 

se slovenským Státním pedagogickým ústavem, s Ústavem pro studia totalitních režimů, s 

NÚV, s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a s 

Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství v Českém Těšíně.“ 

14. Kdo se podílí na rozvoji pedagogických pracovníků v ČR? 

„Ve stávající databázi je celkem 1732 organizací poskytující DVPP. Jedná se o 

organizace, které mají alespoň jednu platnou akreditaci vzdělávacích programů DVPP. 



V roce 2016 bylo celkem 26000 vzdělávacích programů. NIDV se tedy zaměřuje především 

na priority státní politiky a případně spolupracuje s nějakými neziskovými organizacemi 

v rámci některých vzdělávacích akcí. Pro tento rok jsme dostali celkem 26000000 korun, 

které se budou rozdělovat na všechny rezortní projekty.“  

15. Máte nějaký návrh na zlepšení rozvoje PP, co by se mohlo konkrétně v této 

oblasti zlepšit a co by bylo potřeba pro to udělat? 

„Je potřeba, aby učitele dostávali velkou podporu. Od 60. let byly vytvořené na území 

Československa tzv. Bernské instituty, které byly na to školení učitelů a mělo to politický 

charakter. Byly tam i další podpory jako systém metodických kabinetů setkávání se – 

vedoucí předmětových komisí na školách. Potom v rámci okresů byly tzv. metodické 

kabinety, metodické dny, kdy se učitelé jednotlivých oborů setkávali, diskutovali. Potom to 

byly tzv. krajské kabinety a v roce 1993 se tyto instituty transformovaly do metodických 

pedagogických center, byly v každém kraji a v roce 1994 byly zrušeny, aby se ušetřilo 

(ročně se však ušetří kolem 3-10 mil., neví se přesně, víc ale ne). Když se zrušily okresy, 

byly zrušeny i podpory, které v rámci okresů byly. V roce 2005 vznikl v Praze Pedagogický 

institut, ale pouze jeden centrální, neměl žádné pobočky. Státní politika pak přišla na to, že 

učitelé potřebují nějakou podporu, ale všechna metodická centra, která byla v jednotlivých 

krajích, přešla pod krajské úřady, které se tedy zabývají pedagogickou podporou a ve své 

podstatě „soupeří“ s NIDV. Když vznikl NIDV, vytvořil v každém kraji své pracoviště – 

metodiky pro jednotlivé oblasti (ale jen 3 pracovníci – 3 celé úvazky). Ten kraj v 

současnosti bojuje o toho učitele. Kraje jsou zřizovatelem většinou těch škol, takže je to 

nezdravé prostředí. Je potřeba, aby se více komunikovalo. MŠMT je neřídí, oni si řídí 

v kraji svoje. Ta podpora by měla být alespoň nějakým způsobem tím státem určující. 

V rámci projektu IMKA, navrhovaného kariérního systému, by měly být v každém kraji 

metodické kabinety, kde by byl metodik, který by vždy pro určitý předmět poskytoval 

dlouhodobou podporu pedagogickým pracovníkům, minimálně 10 roků se jim věnoval. Je 

potřeba, aby byly ministerstvem zakotveny podpory v každém kraji v rámci školství, 

spolupráce s radami a spolupráce s ostatními poskytovateli. Aby se působilo přímo ve 

školách. Jediná organizace, kterou má MŠMT pro tuto oblast, je právě NIDV, který 

v každém kraji může plošně, kvalitně a rychle poskytnout pomoc učitelům.“ 



16. Máte vytvořený plán úkolů a vzdělávacích aktivit na toto období? 

„Ano, NIDV má na každý rok zpracovaný plán vzdělávacích úkolů. Pro všechny vzdělávací 

oblasti je přidělený garant a je vždy vymezeno, co je cílem, zda se jedná o studium, jaký je 

obsah a aktivity k těm konkrétním oblastem.“ 

(Zpracovaný plán hlavních úkolů NIDV na rok 2017 se nachází v Příloze 4) 

17. Jak se pedagogičtí pracovníci seznamují s možnostmi jejich rozvoje? 

„O vzdělávacích programech NIDV se pedagogičtí pracovníci mohou informovat na 

internetových stránkách NIDV a každý měsíc se do škol posílají nabídky se vzděláváním 

pro tyto pracovníky. Avšak školy jsou těmito nabídkami velmi zahlcené. Prováděla se 

analýza poskytovatelů dalšího vzdělávání v České republice a z této analýzy vyplynulo, že 

neziskové organizace velmi invazivně vstupují do povědomí škol a školy jsou těmito 

nabídkami dalšího vzdělávání přesycené. NIDV však poskytuje většinu těch programů pro 

PP zdarma.“ 

 

Děkuji za rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4 – Přehled kompetencí NIDV, Plán hlavních úkolů 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha 5 – Činnosti NIDV na roky 2015 – 2017 

  



 
  



 

 

 

 

 

 

 


