Profesionalizace školitelů základních pracovních dovedností

Financováno Evropskou Unií

Výstup 01:
Kompetence pro školení základních
pracovních dovedností
Příručka pro samostudium

Editováno Rosemarie Klein
Březen 2020

Financováno Evropskou Unií

Editace a koordinace:
Rosemarie Klein
bbb Büro für berufliche Bildungsplanung
R.Klein & Partner GbR
Große Heimstr. 50
44139 Dortmund
Telefon: 0049 231 58 96 91 - 10
Fax: 0049 231 58 96 91 - 29
E-mail: klein@bbbklein.de
Webová stránka: www.bbb-dortmund.de
Projekt:
Profi-Train: Profesionalizace školitelů pro základní pracovní dovednosti
https://www.profi-train.de
Projekt evropského strategického partnerství pro odborné vzdělávání a přípravu
Financováno ERASMUS +
Proj. č. 2017-1-DE02-KA204-004126
Tento text odráží pouze názor autora (autorů). Národní agentura a Evropská komise
nejsou zodpovědné za jakékoli použití informací, které obsahuje. Tato příručka
neprošla jazykovou korekturou.

2

Financováno Evropskou Unií

Obsah
Úvod do příručky pro samostudium _________________________ 8
Základní pracovní dovednosti – dosah školení zaměstnanců ____________________ 8
WBBS – Školení vyžaduje profesionální školitele _____________________________ 8
Účel příručky a cílová skupina ___________________________________________ 9
Jak je příručka sestavena _______________________________________________ 9
Procesní model PROFI-TRAIN pro školení WBBS ____________________________ 10
Poznámka – co je třeba mít na paměti ____________________________________ 11

Modul 1
Informace o základních pracovních dovednostech (WBBS) ______ 13
Úvod ______________________________________________________________ 14
1.1 WBBS – o čem to vlastně je? ________________________________________ 16
1.1.1 Definice WBBS __________________________________________________ 16
1.1.2 Pedagogické pochopení WBBS______________________________________ 18
1.1.3 WBBS se řídí principem situovaného učení ____________________________ 19
1.1.4 Vzdělávací rozsah školení WBBS ____________________________________ 20
1.1.5 WBBS je proces _________________________________________________ 22
1.1.6 Klíčové funkce v procesu WBBS ____________________________________ 24
1.1.7 Akční přístupy v procesu WBBS_____________________________________ 25
1.2 Proč mluvíme o základních dovednostech založených na práci?______________ 28
1.2.1 Pracovní požadavky se změnily _____________________________________ 28
1.2.2 Odborné vzdělávání po celý život? __________________________________ 28
1.2.3 Odmítání dalšího vzdělávání nízkokvalifikovanými? _____________________ 29
1.2.4 Vzdělávání vzdálené lidem nebo lidé vzdálení vzdělávání? ________________ 29
1.3 Cílové skupiny pro WBBS ___________________________________________ 31
1.3.1 Kdo to je? _____________________________________________________ 31
1.3.2 Rozdílné situace v EU ____________________________________________ 33
1.4. Co je specifické na WBBS? _________________________________________ 35
1.4. Odkazy_________________________________________________________ 40
1.5. Literatura_______________________________________________________ 41

3

Financováno Evropskou Unií

Modul 2
Oslovení firem ________________________________________ 44
Úvod ______________________________________________________________ 45
2.1. Analýza trhu: Příjemci školení WBBS _________________________________ 47
2.2. Vytváření sítí ____________________________________________________ 50
2.2.1 Kontakty a spolupráce se zainteresovanými a diseminátory _______________ 50
2.2.2 Vytváření sítí s místními firmami ____________________________________ 51
2.3. Přístup k relevantním firmám a získání zákazníků (akvizice) _______________ 52
2.3.1 Akviziční strategie _______________________________________________ 53
2.4. Navázání kontaktu a spolupráce se zainteresovanými firmami ______________ 55
2.4.1

Vysvětlení pozitivních dopadů školení WBBS _________________________ 56

2.4.2 Příležitosti získání veřejných prostředků pro malé a střední firmy __________ 58
2.4.3

Průzkum potřeb pro další vzdělávání _______________________________ 59

2.4.4

Konkretizace plánovaného školení WBBS a uzavření kontraktu ___________ 60

2.4.5

Hodnocení školení WBBS ________________________________________ 63

2.5. Odkazy ________________________________________________________ 64
2.6. Literatura_______________________________________________________ 65
Přílohy_____________________________________________________________ 68

Modul 3
Výzva pro zaměstnance _________________________________ 72
Úvod ______________________________________________________________ 73
3.1. Přístup k zaměstnancům – Zahájení __________________________________ 75
3.1.1 Informační akce v práci ___________________________________________ 75
3.1.2 Potkejme se na pracovišti _________________________________________ 79
3.2. Získání zaměstnanců pro WBBS vzdělávání ____________________________ 81
3.2.1 Poptávkově orientované WBBS vzdělávání ____________________________ 83
3.2.2 Navazující vzdělávání a vzdělání zaměřené na kompetence _______________ 85
3.2.3 Využití dostupného potenciálu a synergií _____________________________ 85
3.2.4 Vysoká praktická orientace WBBS vzdělávání __________________________ 86
3.2.5 Různé vzdělávací metody _________________________________________ 87
3.2.6 Průběžné hodnocení spokojenosti ___________________________________ 88
3.2.7 Kontrola výsledků vzdělávání ______________________________________ 89
4

Financováno Evropskou Unií

3.2.8 Školitel jako mediátor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ___________ 90
3.2.9 Návazné aktivity a udržitelnost _____________________________________ 90
3.2.10 Posílení vzdělávaného ___________________________________________ 91
3.3. Odkazy ________________________________________________________ 92
3.4. Literatura_______________________________________________________ 93
Příloha_____________________________________________________________ 94

Modul 4
Tvorba vzdělávacího programu pro školení základních pracovních
dovedností na pracovišti ______________________________ 95
Úvod ______________________________________________________________ 96
4.1. Návrh vzdělávacího programu _______________________________________ 98
4.1.1 Analýza vzdělávacích potřeb _______________________________________ 99
4.1.2 Identifikace vzdělávacích cílů _____________________________________ 103
4.1.3 Tvorba obsahu školení___________________________________________ 107
4.1.4. Výběr školících metod __________________________________________ 108
4.1.5. Vyhodnocení plánu _____________________________________________ 112
4.1.6 Shrnutí: Komponenty návrhu programu vzdělávání dospělých ____________ 112
4.2. Vytváření vzdělávacích příležitostí pro nízkokvalifikované zaměstnance s nízkou
kvalifikací _____________________________________________________ 114
4.3. Případové studie: Rozhovory s osobami klíčovými pro plánování a realizaci
nabídek školení na pracovišti ______________________________________ 117
4.4. Literatura _____________________________________________________ 121
Přílohy____________________________________________________________ 122

Modul 5
Realizace školení základních pracovních dovedností (WBBS) ___ 129
Úvod _____________________________________________________________ 131
5.1 Výzvy pro školitele _______________________________________________ 133
5.1.1 Příprava školení na míru _________________________________________ 133
5.1.2 Specifická didaktická znalost ______________________________________ 134
5.1.3 Zajištění transferu vzdělávání _____________________________________ 134
5.1.4 Individuální profesní rozvoj _______________________________________ 136
5.1.5 Dostatečná podpora vzdělávací organizace ___________________________ 136

5

Financováno Evropskou Unií

5.2 Faktory úspěšnosti při realizaci školení základních pracovních dovedností a pro
zajištění transferu vzdělávání ______________________________________ 137
5.2.1 Jak začít? _____________________________________________________ 138
5.2.2 Smysluplné využití didaktických přístupů v rámci hlavní části školení základních
pracovních dovedností _________________________________________ 140
5.2.3 Propojení nových znalostí s potřebou pracovního prostředí ______________ 143
5.3 Jak zajistit školení základních pracovních dovedností a jak zajistit transfer
vzdělávání? ___________________________________________________ 146
5.3.1 Jak zajistit transfer vzdělávání ____________________________________ 146
5.3.2 Specifické didaktické a metodologické pomůcky pro školení základních
pracovních dovedností, příklady dobré praxe________________________ 152
5.4. Průběžné hodnocení a dokumentace vzdělávacích výsledků _______________ 156
5.5. Dva příklady dobré praxe _________________________________________ 159
5.5.1. Dobrá praxe 1: Didaktické principy při školení WBBS v péči o seniory _____ 159
5.5.2. Dobrá praxe 2: Přístup ke školení WBBS ve výrobě pohonných hmot a řídící
techniky ____________________________________________________ 161
5.6

Odkazy _______________________________________________________ 167

5.7

Literatura _____________________________________________________ 168

Přílohy____________________________________________________________ 170

Modul 6
Dokončení a vyhodnocení školení v základních pracovních
dovednostech _____________________________________ 175
Úvod _____________________________________________________________ 177
6.1. Definice hodnocení ______________________________________________ 178
6.1.1 Kontext hodnocení______________________________________________ 179
6.1.2 Evaluační modely ______________________________________________ 180
6.1.3 Klíčové otázky _________________________________________________ 181
6.1.4 Evaluační modely ______________________________________________ 182
6.1.5 ADDIE model __________________________________________________ 183
6.1.6 Přístup k hodnocení výsledků školení základních pracovních dovedností ____ 185
6.2. Plán hodnocení _________________________________________________ 186
6.2.1 Hodnocení v analytické fázi _______________________________________ 186
6.2.2

Hodnocení fáze návrhu vzdělávacího programu ______________________ 188

6.2.3

Hodnocení fáze vývoje vzdělávacího programu ______________________ 188
6

Financováno Evropskou Unií

6.2.4

Hodnocení realizační fáze _______________________________________ 188

6.2.5

Hodnocení školení po skončení realizace ___________________________ 189

6.3. Závěr _________________________________________________________ 190
6.4. Odkazy _______________________________________________________ 191
6.5. Literatura _____________________________________________________ 192
Příloha ___________________________________________________________ 195

7

Financováno Evropskou Unií

Úvod do příručky pro samostudium
Rosemarie Klein

"Změna a zvyšování požadavků na dovednosti zaměstnanců spolu
s hospodářským, demografickým a technologickým vývojem klade
více než kdy dříve důraz na zavedení moderních systémů vzdělávání
dospělých v členských zemích EU. Všichni dospělí, bez ohledu na
úroveň jejich vzdělání nebo kvalifikace, potřebují příležitosti a pobídky
k tomu, aby pokračovali ve vzdělávání po celý život, ať už se jedná
o udržení jejich zaměstnatelnosti, o plnější účast v naší digitální
společnosti nebo o osobní naplnění." (Evropská komise 2018, 4).

Základní pracovní dovednosti – dosah školení zaměstnanců
V rámci projektu PROFI-TRAIN jsme vyvinuli inovativní koncepci profesionalizace
školitelů základních pracovních dovedností (Work Based Basic Skills – WBBS. V textu
bude nadále využívána anglická zkratka, která nemá vhodný český ekvivalent). Koncept
je založen na výzkumu a zkušenostech v několika evropských zemích. Definice
základních pracovních dovedností vyplynula z široké politické (na národní, federální
a regionální úrovni) a občanské diskuse v posledních deseti letech. Školení WBBS je
v několika evropských zemích jednou z odpovědí na otázku, jak v dnešním rychle se
měnícím světě zajistit to, že všichni pracovníci mají možnost aktualizovat a rozvíjet SVÉ
dovednosti pro život – pro práci i pro každodenní život. Z tohoto důvodu je další
vzdělávání (včetně odborného) velmi důležité a nabídka musí oslovit i ty, kteří mají
omezený přístup ke vzdělávání.
Přístup PROFI-TRAIN se zaměřuje na firmy a zaměstnance, s cílem zajistit vyšší účast
zaměstnanců na školení WBBS. Školení jsou určena pro zaměstnance a probíhají na
pracovišti. K tomu je zapotřebí profesionální, dobře kvalifikované školitele a flexibilní
organizace, poskytující relevantní a dobře připravená školení, která jsou určena
k realizaci mimo vzdělávací instituce. Je třeba získávat a motivovat firmy a zaměstnance
pro realizaci školení přímo ve firmách.

WBBS – Školení vyžaduje profesionální školitele
Školení WBBS probíhají ve firmě, a to jako učení založené na reálné práci. Většina
učitelů, školitelů nebo poradců pro vzdělávání dospělých čelí nové výzvě v přístupu
k firmám, k vývoji nabídek školení WBBS a při realizaci školení ve firmách. Jejich úkolem
je zlepšit základní pracovní kompetence zaměstnanců, kteří se dostávají do hledáčku
v důsledku měnících se požadavků na práci a změnám na pracovišti. K tomu účelu musí
8
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být školitelé správně kvalifikovaní. Profesionalizace zaměstnanců v rámci dalšího
odborného vzdělávání je nezbytným předpokladem pro vysokou kvalitu vzdělávacích
nabídek.

Účel příručky a cílová skupina
Koncept profesionalizace – PROFI-TRAIN – má za cíl rozšířit znalosti o školení WBBS
a koučování v širokém pojetí. Jedná se o školení v heterogenních učebních skupinách,
o individualizovaných metodách a vhodných formátech školení, o hodnocení procesu
učení a výsledků školení. Ale je to také o tom, že školitel musí umět vstoupit do firmy,
oslovovat a kontaktovat zaměstnavatele a získat je i zaměstnance pro realizaci školení.
Dalším úkolem konceptu je zaměřit se na identifikaci měnících se požadavků na práci
ve firmách a na identifikaci speciálních potřeb pro rozvoj kompetencí zaměstnanců na
jejich pracovištích. A v neposlední řadě, v době, kdy se školení ve firmě realizuje, je
potřeba komunikovat a vést dialog s představiteli firmy jako s manažery projektu
školení.
Tato příručka je určena pro samostudium. Je určena školitelům, učitelům, koučům,
poradcům, ale také projektovým manažerům a dalším klíčovým osobám v institucích
poskytovatelů školení a poradenství, kteří hrají důležitou roli v procesu školení WBBS,
a kteří se chtějí dozvědět vice o školení WBBS, nebo taková školení chtějí sami nabízet.
Příručka zahrnuje modularizovaný způsob získání základních znalostí a zkušeností pro
školení WBBS. Provede čtenáře procesem plánování, realizace a vyhodnocení školení
WBBS v prostředí firmy, je zaměřena na vyvedení školení ze vzdělávacích institucí a na
využívání prostředí pracoviště pro realizaci školení.
Hlavní otázka, na kterou dává příručka odpověď, je: Co chtějí a potřebují vědět školitelé,
učitelé, koučové, poradci, projektoví manažeři a další klíčové osoby o realizaci školení
základních pracovních dovedností na pracovišti?

Jak je příručka sestavena
Příručka PROFI-TRAIN pro samostudium obsahuje 6 modulů. Každý modul poskytne
krátký úvod, který zahrnuje informaci, jaká obsahuje témata. Dále jsou zde informace
založené na znalostech, které jsou spojeny se zkušenostmi a příklady dobré praxe
z různých evropských zemí. Tyto zkušenosti jsou popsány partnery zemí PROFI-TRAIN
projektu. Na několika místech se objevuje výzva k reflexi dosud přeučeného. Tato
reflexe je označena obrázkem sovy. Na konci příručky jsou zařazeny vzory check listů,
popisy metod a nástrojů. A rovněž jsou zařazeny odkazy na literaturu pro případ, kdy
si chce čtenář prohloubit znalost určitého tématu.
Vývoj školení WBBS se trochu liší od tradičního didakticko-metodologického návrhu
a realizace kurzů s jasně určenými kurikulem. Seznámíte se s přístupem, jak oslovit
firmy, jak zaujmout zaměstnance, jak zjišťovat změny na pracovišti, potřeby a zájmy
9
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zaměstnanců ve vztahu ke vzdělávání. A najdete zde také didaktické přístupy
a zkušenosti s požadavky na školení WBBS na pracovišti. V neposlední řadě se
seznámíte s nezbytností realizace školení, které přináší užitek, a naučíte se integrovat
přenos získaných dovedností do praxe do didaktického konceptu.

Procesní model PROFI-TRAIN pro školení WBBS
Příručka pro samostudium je strukturována podle procesního modelu PROFI-TRAIN.
Každý z následujících modulů se zabývá jednou procesní fází a obsahuje také hlavní
zásady a role školitele.
Procesní fáze: Oslovení firem
• Analýza trhu
• Určení kontaktů pro přístup
• Síťování
• Získání přístupu
• Navázání kontaktu a spolupráce
• Přesvědčování zájmových skupin
• Uzavření smlouvy
Procesní fáze: Oslovení zaměstnanců
• Kontakt a přístup k jednotlivcům a/nebo ke skupinám
• Seznámení se s pracovištěm
• Základní principy oslovení zaměstnanců
• Úloha a aktivity školitele
Procesní fáze: Vytvoření vzdělávací nabídky
• Potřeba a analýza zájmu zaměstnanců o školení
• Identifikace obsahu školení
• Vyjasnění vzdělávacího formátu a prostředí pro školení
• Identifikace přínosů pro firmu a zaměstnance
• Principy tvorby vzdělávací nabídky
• Stanovení pravidel pro komunikaci se zaměstnavatelem
• Koncepce dokumentace školení
Procesní fáze: Realizace školení WBBS
• Faktory úspěchu školení
o Krátké školicí celky s dlouhodobou účinností
o Malé skupiny
o Atmosféra pro vzdělávání
o Konkrétní název školení
o Konkrétní pracovní situace
• Školení a koučování
o Individualizace vzdělávacího procesu
o Vzdělávání ve skupině
10
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•
•
•
•

o Posílení dovednosti učit se
Transfer dovedností v průběhu školení
Dokumentace úspěchu školení
Didaktické aspekty školení pro řešení reálných situací na pracovišti
Didaktické aspekty školení pro řešení budoucích situací na pracovišti

Procesní fáze: Dokončení a hodnocení
• Cíle hodnocení: Identifikace přínosů a vyhodnocení průběhu školení
• Perspektivy hodnocení: zaměstnanec, zaměstnavatel, školitel
• Vyhodnocení a ukončení školení
• Dokumentace a prezentace výsledků hodnocení
• Následné kroky po školení
• Certifikace zaměstnanců

Poznámka – co je třeba mít na paměti
Procesní fáze není nutné striktně dodržovat. Musí být chápány jako flexibilní systém.
V závislosti na vývoji dialogu ve firmě mohou být uvedené kroky více či méně intenzivní
a zařazení jednotlivých modulů může být rozdílné dle potřeby (kapitola 2.1.4). Také
funkce a odpovědnost za činnosti v jednotlivých fázích mohou být sdíleny různými
odborníky nebo mohou být vykonávány jedním odborníkem (kapitola 2.1.5).
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Informace o
základních
pracovních
dovednostech

•Definice a porozumění školení WBBS
•Důvody pro použití WBBS přístupu
•Cílová skupina
•Specifikace WBBS a přínosy

Analýza trhu a regionální síťování
Kontakt a spolupráce se zástupci firem
Přesvědčování zájmových skupin
Oslovení firem Uzavření smlouvy

Oslovení
zaměstnanců

Vytvoření
vzdělávací
nabídky

Realizace
školení
základních
pracovních
dovedností

Dokončení a
vyhodnocení

•Kontakt a přístup k jednotlivcům nebo ke skupině
•Seznámení se s pracovištěm
•Základní principy oslovení zaměstnanců
•Úloha a aktivity školitele

Návrh školícího programu pro orientované učení
Vzdělávací potřeby a zájmy
Cíle školení, obsah a formát školení
Vzdělávací příležitosti pro nízkokvalifikované

•Příležitosti pro školitele
•Faktory úspěchu školení v základních pracovních
dovednostech
•Transfer dovedností a dokumentace úspěchu školení
•Didaktické aspekty orientovaného učení
Definice a modely
Perspektivy hodnocení: zaměstnanec, zaměstnavatel,
školitel
Exante a průběžné hodnocení
Evaluační plán a certifikace zaměstnanců
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Modul 1

Informace o základních pracovních
dovednostech (WBBS)

Autoři
Rosemarie Klein a Gerhard Reutter
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Úvod
Školení WBBS je forma dalšího vzdělávání, které je převážně realizováno na pracovišti.
V posledních deseti letech se základní pracovní dovednosti stávají důležitým tématem.
A s tímto procesem vzniká mnoho otázek, přestože v mnoha evropských zemích již
existuje hodně zkušeností se vzděláváním dospělých i se školením přímo na pracovišti
i školením WBBS. Přesto je WBBS poměrně novou částí vzdělávání dospělých, včetně
odborného vzdělávání v pozdějším věku. Pokud je něco relativně nové, je vhodné to
představit a vysvětlit.
V této kapitole je uvedena definice WBBS, vysvětlující tento pojem v rámci vzdělávání
dospělých. Jsou zde uvedeny informace o tom, kde vznikla diskuse o základních
pracovních dovednostech na pracovišti; jsou zde vysvětleny změny ve společnosti
a v práci, které si vyžádaly školení WBBS. Také zde je informace o cílové skupině, pro
kterou je určeno školení WBBS. A konečně zde naleznete teze o konkrétních
charakteristikách WBBS a školení WBBS.
•
•
•
•

Co je WBBS?
Proč mluvíme o WBBS?
Na koho se zaměřujeme v souvislosti s WBBS?
Co je specifického v oboru vzdělávání WBBS?
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Informace o
základních
pracovních
dovednostech

•Definice a porozumění školení WBBS
•Důvody pro použití WBBS přístupu
•Cílová skupina
•Specifikace WBBS a přínosy

Analýza trhu a regionální síťování
Kontakt a spolupráce se zástupci firem
Přesvědčování zájmových skupin
Oslovení firem Uzavření smlouvy

Oslovení
zaměstnanců

Vytvoření
vzdělávací
nabídky

Realizace
školení
základních
pracovních
dovedností

Dokončení a
vyhodnocení

•Kontakt a přístup k jednotlivcům nebo ke skupině
•Seznámení se s pracovištěm
•Základní principy oslovení zaměstnanců
•Úloha a aktivity školitele

Návrh školícího programu pro orientované učení
Vzdělávací potřeby a zájmy
Cíle školení, obsah a formát školení
Vzdělávací příležitosti pro nízkokvalifikované

•Příležitosti pro školitele
•Faktory úspěchu školení v základních pracovních
dovednostech
•Transfer dovedností a dokumentace úspěchu školení
•Didaktické aspekty orientovaného učení
Definice a modely
Perspektivy hodnocení: zaměstnanec, zaměstnavatel,
školitel
Exante a průběžné hodnocení
Evaluační plán a certifikace zaměstnanců
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1.1 WBBS – o čem to vlastně je?
  Každá firma je jedinečná 

1.1.1 Definice WBBS
WBBS se zaměřuje na to, co musí lidé vědět a jak budou schopni se úspěšně zapojit do
světa práce. Na základě toho je vytvořena první část definice:

Školení WBBS je další odborné vzdělávání pro zaměstnance, jejichž
základní dovednosti již neodpovídají/nejsou dostatečné k tomu, aby
zaměstnanci plnili požadavky pracovních pozic.
Školení WBBS vytváří vzdělávací možnosti pro ty, jejichž kvalifikace,
získaná ve formálním vzdělávacím systému, je nízká.

Pracovní pozice se v posledních letech velmi změnily a tyto změny budou pokračovat.
I dříve existovala tzv. nízkokvalifikovaná pracovní místa, kde byli zaměstnáváni lidé bez
formální kvalifikace jako nízkokvalifikovaní nebo nekvalifikovaní pracovníci. V průběhu
doby se však i tato nízkokvalifikovaná místa stala složitějšími. Zaměstnanci, kteří
takovou práci vykonávali bez problémů 10, 20 i 30 let nyní potřebují další vzdělávání,
aby měnícím se podmínkám vyhověli.
Příklad: Donedávna byla geriatrická péče považována za nízkokvalifikovanou práci.
Avšak pokud se podíváme na požadavky, které jsou kladeny na pracovníky v této
oblasti, nemůžeme již hovořit o nekvalifikované práci. Úkoly, které musí plnit pečovatelé
na nejrůznějších úrovních, vyžadují mnohem větší dovednosti.
Aktualizace WBBS se stává nezbytná, protože požadavky pracovních míst se neustále
mění. Je zajímavé, že obecné základní dovednosti v tom hrají nejdůležitější roli. “Dům
základních kompetencí” ukazuje, rozvoj těchto základních kompetencí je v souladu
s každodenními životními situacemi. Jak je uvedeno dále, že právě v těchto oblastech
lze identifikovat změny v pracovním životě.
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Sociální kompetence

Finanční kompetence

Zdraviotní kompetence

Technické kompetence

Matematické kompet.

Jazykové kompetence

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI

Obr. 1 Dům základních kompetencí

•
•
•

•
•
•

V oblasti služeb hraje řeč velmi důležitou roli, a to jak mluvené slovo v komunikaci
s klienty, tak psané slovo např. při psaní mailů či poradenství.
Matematické kompetence jsou potřebné např. při projektování či využívání software
pro řízení kvality.
Navíc, při postupující digitalizaci světa práce je počítačová gramotnost základem, ale
už nestačí mít jen “internetový řidičák” nebo základní znalost Wordu a Excelu.
Základem se stává i kompetence bezpečného užívání IT prostředí a řešení
technických otázek.
Zdravotní gramotnost má rostoucí úlohu, hlavně v souvislosti s vyrovnáním se
stresem.
Finanční kompetence umožňuje rozumět platebním rizikům nebo zvládat placení
u pokladen.
Sociální dovednosti jsou potřebné při komunikaci s klienty nebo ve spolupráci
s kolegy.

Krátká reflexe:
Jak jsou účastníci vašich kurzů konfrontováni se změněnými sociálními
podmínkami a s pracovními požadavky?
Jaký vliv mají tyto změny a zvýšené požadavky na lidi, pro které
připravujete a realizujete školení a poradenství?

17

Financováno Evropskou unií

Zajímavé je, že uvedené pilíře “Domu základních kompetencí” se přesouvají ze
základního vzdělávání do specifických kurzů ve firmách. Nejedná se o žádné didakticky
připravené kurzy, které by se týkaly např. přípravy dílčí faktury, neboť to by se měl
každý naučit přímo v pracovním procesu. Školení WBBS integruje různé oblasti
kompetencí, jako jsou ty popsané v "pilířích" základních dovedností s tím, že jsou na
pracovišti, jak školeny, tak uplatňovány.

Vzdělávací oblasti pro školení WBBS vycházejí ze "skutečných"
pracovních požadavků na konkrétních pracovištích.
Školení WBBS probíhá přímo ve firmě.

Proto školení WBBS nepřináší vzdělávací prostředí do firmy, ale školení vycházejí přímo
z reálných pracovních požadavků. To znamená, že se zaměřujeme na výzvy pracovních
míst. Ty lze zjistit buď přímou inspekcí na pracovišti, nebo vyhodnocením toho, jak
popisují svoji práci zaměstnanci. Je třeba věnovat pozornost tomu, co funguje dobře
a co je obtížnější. Tímto způsobem se objevují vzdělávací potřeby, z nichž lze odvodit
oblasti školení.
Jedná se o reálné pracovní požadavky, školení WBBS nenabízí jiné zbytečné. Každá
firma je jedinečná a každá pracovní pozice dává jedinečné možnosti pro daného
zaměstnance.

WBBS je jedinečný koncept školení ve firmě a navrženého právě pro
tuto firmu.
Proto je školení WBBS vždy velmi orientované na konkrétní potřeby,
nabídka odborného školení je šitá na míru dané firmy.

1.1.2 Pedagogické pochopení WBBS
Pokud budeme diskutovat o pochopení WBBS, nedojdeme jen k prosté definici.
Pochopením pedagogické disciplíny v oblasti dalšího vzdělávání rozumíme teorii,
zkušenosti, víru, koncept člověka – krátce, profesionální přístup ke vzdělávání.
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Školení základních dovedností je vzdělávání.

Školení základních dovedností je částí vzdělávací tradice a reprezentuje vzdělávací
koncept, který zahrnuje komplexní vzdělávací cíle, jako jsou účast, reflexe, autonomie
nebo identita. Základní vzdělání přispívá k:
- rozvoji osobnosti;
- sociálnímu chování a účasti ve společnosti;
- zajištění profesionální existence.

Školení základních dovedností je součástí koncepce celoživotního
učení.

Školení základních dovedností lze chápat jako celoživotní vzdělávací proces. Pokud ano,
jedná se o všeobecné vzdělávání, zásadně neúplný vzdělávací proces. Znamená to, že
základní školení dovedností není zaměřeno na "dokončeného, dokonalého" studenta, ale
na jeho vývoj a změnu prostřednictvím učení. To umožňuje realizovat krátké kurzy,
například 10 nebo 15 hodin.

Školení základních dovedností má osvětový a emancipační charakter

Školení základních dovednostních je více než výuka nebo odborná příprava
odpovídajících dovedností nebo schopností. Školení základních dovedností, jako každá
forma vzdělávání dospělých, je víceúčelové, a má za cíl rozvíjet osobnost studenta.
Zahrnuje také znalosti, které jsou nezbytné pro orientaci ve společnosti, na trhu práce
a ve firmě, s cílem porozumět a umožnit zapojení do společnosti a práce. Jedná se
o začleňování a odstranění vyloučení ze společnosti, práce. Školení základních
dovedností sleduje osvětu a emancipační cíle.

1.1.3 WBBS se řídí principem situovaného učení
WBBS je založeno na tzv. situovaném učení (teorie toho, jak jednotlivci získávají
profesionální dovednosti). Situované učení se zaměřuje na vztah mezi vzdělávací
a danou sociální situací.
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Znalost nemůže být přenesena z jednoho člověka na jiného

Teorie situovaného učení předpokládá, že znalost nemůže být převedena z jedné osoby
na druhou. V centru pozornosti učení jsou situace na pracovišti. Výchozím a referenčním
bodem pro učení jsou vždy praktické aplikační situace a potřebné základní pracovní
dovednosti. Na základě těchto aplikačních situací jsou identifikovány specifické
kompetence, které zaměstnanec potřebuje k lepšímu výkonu práce. Učení je zakotveno
v různých souvislostech pracovního procesu. Reálné vzdělávací prostředí umožňuje
pracovat s reálnými problém v autentických situacích. To zajišťuje, aby aplikační kontext
byl pro studenty jasný a aby schopni úspěšně používat dovednosti i mimo konkrétní
učební situace.
Situované učení má za cíl dosáhnout toho, že student může požít získané znalosti i při
řešení nových problémů.
Krátká reflexe:
Do jaké míry vyhovují tato prohlášení vašemu pedagogickému přístupu?
Když se podíváte na vaše vzdělávací zkušenosti ve firmách nebo v jejich
kurzech u poskytovatele vzdělávání: V čem spatřujete odkazy na takové
hlavní cíle jako "účast", "autonomie", "emancipace", "osvěta" nebo
"inkluze“?

1.1.4 Vzdělávací rozsah školení WBBS
Určitě již je jasné: WBBS nemá uzavřený obsah. Příslušné učební celky se vyvíjí
v souladu s příslušnými firemními a pracovními souvislostmi. Obsah školení WBBS vždy
vychází z požadavků práce na pracovišti, a vždy je následně předmětem neustálých
změn. Cílem WBBS je pomoci lidem rozvíjet jejich odborné dovednosti a zajistit
a posilovat jejich zaměstnatelnost a dovednosti. Díky školení WBBS se lidé mohou
pružně vyrovnávat s měnícími se požadavky pracovních procesů.
Na základě takto určených cílů se obsah termínu školení WBBS stává hmatatelnějším.
Někdo, kdo je schopen pracovat a stát se kvalifikovaným, a který je také schopen
pružně se vyrovnat s měnícími se požadavky, potřebuje balík základních dovedností,
který lze rozdělit do různých hlavních témat. Základní jsou ústní a písemné znalosti
mateřského jazyka, schopnost počítat a schopnost pracovat s IT systémy. Základní
znalosti angličtiny (v zemích, kde angličtina není mateřský jazyk), lze také zdravotní
kompetence nebo základní finanční kompetence považovat za součást tohoto rozsahu.
Napříč jsou také chápány jako základní tzv. klíčové kompetence.
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V rámci projektu PROFI-TRAIN byl určen následující obsah WBBS:

...
...
...
...

ústní komunikace (s klienty, kolegy, nadřízenými)
písemná komunikace (systém dokumentace)
matematické kompetence (počítání, výpočet ztráty, nákup, prodej, řízení času)
digitální kompetence (Evropský “IT řidičák” - ECDL, online kompetence, schopnost
pracovat s novými technologiemi)
... základní mluvený a psaný projev v angličtině (s důrazem na pracovní jazyk)
... základní zdravotní kompetence (ergonomie, dieta, stres / relaxace, závislosti,
hygiena)
... základní finanční kompetence (nakládání s penězi, dluhy, výplata mezd)
... měkké dovednosti/klíčové kompetence (spolupráce a schopnost řešit konflikty,
kritické myšlení a konání, interkulturní dovednosti, strategie učení, sebeorganizace a
organizace práce, správné etické normy)

Tento obsah je pak více specifikován v konkrétním pracovním kontextu. Např.
požadavky na dovednosti v oblasti čtení a psaní se mohou měnit v důsledku zavedení
systémů QM (řízení kvality) a zaměstnanci jsou konfrontováni se systémy dokumentace.
Nové nástroje se stávají součástí pracovních procesů a musí být adekvátně používány.
V mnoha oblastech činností, zejména v oblastech s mezinárodním zaměřením, je znalost
anglického jazyka jednou ze základních dovedností, a to i pro zaměstnance s nízkou
kvalifikací.
Komplexní koncept klíčových kvalifikací se může týkat způsobu, jakým týmy
spolupracují nebo komunikují s klienty, ale také se týká sebereflexivního přístupu
k vlastní osobě. Například jazyková dovednost je ve vztahu k vlastní osobě chápána
jako schopnost vlastní reprezentace svých kompetencí, motivace, zájmů v různých
pracovních souvislostech. Reflexní kompetence zahrnují také schopnost přemýšlet
o chování, postojích, názorech a rolích. Schopnost sebereflexe je nezbytná, aby člověk
mohl mluvit sám za sebe, o svých důvodech tak, aby jim rozuměli i ostatní.
➢ Je však třeba upozornit na to, že možnost vzdělávání WBBS záleží na příslušné
národní vzdělávací legislativě a regulačním rámci pro další vzdělávání. Například ve
Švýcarsku nepatří dle zákona o dalším vzdělávání do oblasti WBBS základní znalost
anglického jazyka, zdravotní gramotnost a finanční kompetence. Je však možné je
zahrnout do kombinace nácviku verbálního a psaného projevu nebo v základních
digitálních nebo matematických dovednostech.
➢ WBBS neobsahuje nabídku témat jako "základní angličtina". WBBS identifikuje
požadavky na pracovišti, a právě pro tento účel nabízí učební prvky orientované na
řešení konkrétních situací. Například může být nabízen kurz "angličtina v leteckém
průmyslu".
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Krátká reflexe
Představte si následující situaci: Jste zákazníkem v zahradnickém centru
a chcete zjistit, kde je možno nalézt malé brzy kvetoucí květiny s bílými
květy.
Jaké jsou základní dovednosti, které by měl mít prodavač, aby vám poradil?

1.1.5 WBBS je proces
Na rozdíl od kurzu nabízeného ve vzdělávací instituci je vzdělání založené na práci
operativním projektem a procesem. To už bylo zmíněno již v kapitole 1. Ale protože je
to velmi důležité, podíváme se na to podrobněji.
Obecně platí, že podniky velmi často nepopíší poskytovatelům vzdělávání vzdělávací
potřeby svých pracovníků. Nežádají nabídku vzdělávání ve WBBS pro své zaměstnance.
Přístup do firem vyžaduje informovanost zástupců firem, nabídku a identifikaci
potenciálních potřeb. Dveře je třeba nejprve otevřít a musí zůstat otevřené. (viz kapitoly
2 a 3)
Vzhledem k tomu zahrnuje proces WBBS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přístup a získání zájmu firem a zaměstnavatelů
analýzu požadavků pracoviště a zhodnocení vzdělávacích potřeb pro WBBS
dohodu o vhodné nabídce školení WBBS
hodnocení a získání zaměstnanců
zpracování nabídky školení WBBS na míru
realizaci školení WBBS ve firmě
podporu přenosu učení do pracovních činností
zhodnocení přínosů školení
dokončení procesu formou diskuse se zaměstnavatelem a případné plánování
následných kroků.

22

Financováno Evropskou unií

Přesvědčení
zaměstnanců

Tvorba
nabídky

Realizace
školení
nabídky
podpora přenosu
učení

Úprava
nabídky školení

Určení požadavků
práce a základních
vzdělávacích potřeb
nabídky

Hodnocení

WBBS proces
Závěrečná
diskuse a návrh
pokračování

Vítězící firmy

Obr. 2: PROFI-TRAIN-Procesní model WBBS školení

Důležité: Nejedná se o statický procesní model. Pořadí kroků se může lišit v závislosti
na konkrétní výchozí situaci. Např. načasování oslovení a získání zaměstnanců a jejich
aktivní zapojení do analýzy potřeb závisí na firemní kultuře. Více spolupracující firmy
zahrnou pohled zaměstnanců hned na počátku a začlení je do tvorby konceptu. Ale jiné
firmy k tomu mohou přistoupit více direktivně.

Analýza
požadavků

Konečné
hodnocení

Hodnocení
potřeb
WBBS

Transfer

Příklad jiného modelu: švýcarský GO projekt se
zaměřuje na vhodný didaktický model pro školení
WBBS ve firmách v pěti krocích.

Vzdělávací
program

Obr. 3: Procesní kroky GO modelu
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1.1.6 Klíčové funkce v procesu WBBS
Proces WBBS obsahuje v různých situacích různé klíčové funkce. Tato forma tvoří základ
popisu profesionálně fungujícího procesu WBBS. PROFI-TRAIN přístup zahrnuje čtyři
klíčové funkce:
Funkce
Funkce
Funkce
Funkce

1:
2:
3:
4:

Otevírání dveří
Analýza požadavků
Realizace školení
Monitorování procesu

Funkce: Monitorování procesu

Funkce:
Otevírání dveří

Funkce:
Analýza
požadavků

Funkce:
Realizace
školení

Obr. 4: Funkce v procesu WBBS

Funkce 1: Otevírání dveří. Ten, kdo se zhostí této funkce, nastaví prvotní kontakt
s firmou a zajistí, aby byla zahájena diskuse. Částí této role je příprava a vedení prvního
setkání s reprezentanty firmy. Důvodem setkání je poukázat na výhody zlepšení
základních pracovních dovedností nízkokvalifikovaných zaměstnanců přímo na
pracovišti jak pro firmu, tak pro zaměstnance. Cílem je vyvolat zájem reprezentantů
firmy, prohlubovat jej a vytvořit most k diskusi o potřebách.
Funkce 2: Analýza požadavků. Ten, kdo vykonává tuto funkci, analyzuje současná
i budoucí pracovní místa, požadavky firmy na zaměstnance a porovnává je se
strategickými cíli firmy. Specifikuje (základní) vzdělávací potřeby zaměstnanců a cíle
vzdělávání spolu s nízkokvalifikovanými zaměstnanci, jejich přímými nadřízenými
a dalšími relevantními aktéry.
Funkce 3: Realizace školení. Navrhuje nabídku konkrétního WBBS školení v souladu
s požadovanými profily, analýzou potřeb a cíli a zpracovává ji ve formát dohodnutém
s firmou. Je zodpovědný za profesionální didaktické plánování, návrh školení na
pracovišti a proces rozvoje dovedností. Využívá potenciál pracoviště a zahrnuje
didaktické prvky učení do vzdělávacího procesu.
Funkce 4: Proces monitorování. Ten, kdo zastává tuto funkci, zajišťuje komplexní
a bezproblémový průběh WBBS procesu. Udržuje kontakt s manažery firmy a zajišťuje,
aby byly identifikovány pracovní požadavky, byly analyzovány základní vzdělávací
potřeby a byly definovány vzdělávací cíle; zajišťuje také ucelenou základní nabídku
vzdělávání, sleduje, zda je realizováno vhodné školení WBBS, jsou rozvíjeny
a sledovány metody zajišťování transferu učení, vyhodnoceny výsledky a přínosy a jak
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probíhá závěrečný rozhovor s reprezentantem firmy, kdy jsou diskutovány případné
nezbytné následné plány. Tato funkce také zahrnuje vyjasnění objednávky, otázek
financování a uzavření smlouvy.
Důležité: Tyto čtyři funkce tvoří komplexní aktivity, znalosti a dovednosti. V praxi není
nutné, aby každou funkci vykonávala jiná osoba. Často jsou to dvě nebo tři osoby, které
funkce sdílí spolu se zástupci firmy.
Příklady:

Vzdělávací poradce / konzultant řízení / organizační konzultant přebírá funkci otevírání
dveří a funkci monitorování procesu, WBBS trenér přebírá funkci analýzy požadavků
a realizace školení.
Manažer vzdělávací instituce funguje často jako otevírač dveří a formální podpora celého
procesu, WBBS trenér přebírá funkci analýzy požadavků, realizace školení a dílčí funkce
monitorování.
Zástupce lokálních sítí, obchodních asociací či odborů přejímá funkci otevírání dveří,
konzultant provádí analýzu potřeb a WBBS trenér realizuje školení a monitorování.

1.1.7 Akční přístupy v procesu WBBS
Odborné dovednosti v procesu WBBS vyžadují různé kompetence a přístupy, jako jsou
rozhovory, analýzy, empatie a změna pohledu, vzdělávací dovednosti WBBS,
didakticko-metodické dovednosti a mnoho dalších. Proces WBBS vyžaduje aktéry, kteří
jsou schopni a ochotni pracovat ve firmě a chápat její potřeby. Řešení Profi-Train proto
nabízí dva přístupy, které lze využít:
•

Přístup k designu vzdělávání dospělých

•

Přístup poradenství / zprostředkování

Akční přístup „poradenství jako dialogový proces“: V procesu WBBS je vyžadována
vysoká míra citlivosti pro obchodní logiku firmy a její kulturu. Od toho se musí odvíjet
nastavení efektivního vzdělávání zaměstnanců, konkrétně zaměstnanců s nízkou úrovní
vzdělání. Školení základních dovedností zde vyžaduje kvalitní organizační a poradenské
schopnosti. To zahrnuje:
•

Vrcholový management musí být zapojen do procesu vzdělávání, měl by WBBS
plně podporovat.

•

Zaměstnanci musí být motivování, aby podporovali WBBS, a to vycházelo z jejich
potřeb.

•

Manažeři a přímí nadřízení musí podporovat WBBS na úrovni oddělení a týmů
a poskytovat potřebné zdroje a zázemí.

Poradenskou akci v projektu PROFI-TRAIN chápeme jako proces dialogu. Co to
znamená?
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Dialog v profesionálním návrhu procesu WBBS znamená plánování a
vyjednávání mezi různými relevantními hráči firmy.
Dialog je založen na poskytování a přijímání informací a na vzájemné
účasti při dosažení žádoucího vývoje.
Dialog proto chce zajistit mezi účastníky značný stupeň
transparentnosti a umožnit účast a společnou odpovědnost při
zajištění kvalitních dovedností.

V dialogu si externí a firemní aktéři najdou čas na výměnu svých názorů na WBBS, jejich
vnímání a hodnocení je ve stejné rovině. Dialog je příležitostí k zajištění toho, aby to,
co je vytvořeno v procesu WBBS, propagovali všichni zúčastnění. Dialog vyžaduje dobré
konverzační dovednosti v rozhodovacích situacích, kdy jsou zvažovány různé cesty
(Behlke 2012).

Proces zde znamená udržování cílené konverzace o úspěšném
vzdělávacím opatření – WBBS.
Proces časem ukáže, kde jsou na této cestě překážky nebo, kde je
vhodná další podpora.

V procesu je obvykle velké množství neočekávaných úspěchů, ale i problémů a pastí.
V mnoha případech nestačí mít jednu kvalitní konverzaci na začátku plánování a druhou
na závěr procesu WBBS. V živých systémech, jako jsou firmy, existuje dynamika. Při
pohledu na proces je dynamika transparentní a kontrolovatelná.
Poradenství jako dialogový proces je přístup, ve kterém interní a externí aktéři se svými
odlišnými zkušenostmi a perspektivami usilují o vzájemné porozumění s cílem vyjednat
dohodu, která umožní dosažení společných cílů a vyjasní konkrétní kroky k dosažení
těchto cílů. Dialog funguje dobře, když má externí odborník následující postoj:
-

Ochota změnit svůj pohled na věc
Rovnocenná komunikace
Důvěra ve znalosti, učení, rozvoj kompetencí, vzdělávání
Srozumitelný a přesný jazyk
Respekt k pohledům a názorům manažerů firmy
Připravenost naslouchat a porozumět
Zájem o otevřenou komunikaci
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Krátká reflexe:
Představte si, že jste ten, kdo pracuje v uvedených oblastech a přemýšlíte
o procesních modelech a přístupech k WBBS:
Ve které části modelu a přístupů se cítíte dobře připraveni?
Ve které části byste potřebovali nebo chtěli rozšířit své kompetence?
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1.2 Proč mluvíme o základních dovednostech založených
na práci?
  Máme vzdělanostně znevýhodněné dospělé?
Nebo vzdělávání dospělých nesplňuje jejich potřeby? 

1.2.1 Pracovní požadavky se změnily
Nároky na zaměstnance se v posledních dvou desetiletích dramaticky změnily. Kvalitní
odborné vzdělání bylo dříve jistým druhem záruky zaměstnatelnosti, kterou nebylo
nutné udržovat dalším vzděláváním. Dnešní odborné vzdělávání je stále životaschopným
základem, ale k tomu, aby bylo možné na tomto základu stavět, vyžaduje další
kvalifikaci. Zatímco další odborné vzdělání bylo dříve primárně nástrojem pro usnadnění
kariérního postupu, dnes je účast na dalším vzdělávání nezbytnou podmínkou pro
udržení zaměstnatelnosti. Potřeba celoživotního učení v zaměstnání se týká všech
skupin pracovníků, včetně těch, kteří mají nízkou kvalifikaci.
Studie PIAAC (Mezinárodní výzkum kompetencí dospělé populace) ukázaly, že psaní
a řešení problémů jsou v zaměstnání často vyžadovány, tyto požadavky jsou těsně
následovány schopnostmi k učení. Překvapivě, počítačové dovednosti a IT dovednosti
jsou méně žádané, což lze vysvětlit vývojem z průmyslové společnosti ke společnosti
služeb. Rozsah, v jakém lze zlepšit dovednosti čtení, psaní a řešení problémů, také
závisí na organizaci práce. Efektivní pracovní metody, jako je týmová práce,
samostatnost, uvážlivost, mentorství, střídání pracovních pozic a aplikace nových forem
učení, zvyšují kvalitu práce a vedou k rozšiřování dovedností (viz OECD 2016 a OECD
2016a).
Zvýšený význam učení v dospělosti se odráží také v různých bílých knihách
a prohlášeních Evropské unie a OECD (Organizace pro rozvoj hospodářské spolupráce),
které považují celoživotní učení za vysokou prioritu v politikách vzdělávání a trhu práce
(viz ELGPN, 2015).

1.2.2 Odborné vzdělávání po celý život?
Ano. Je to nezbytnost. V celé Evropě je patrný nárůst dalšího vzdělávání dospělých.
Například v Německu se asi 50 procent dospělých v roce 2016 účastnilo jednoho nebo
více opatření dalšího vzdělávání (Bilger et al., 2018).
Mnoho lidí stále považuje celoživotní učení v institucích dalšího vzdělávání za povinnost,
spíše než za osobní obohacení. Považovat celoživotní učení za osobní potřebu je zvlášť
důležité pro skupiny zaměstnanců, na které míří WBBS. Jedná se zejména
o nízkokvalifikované osoby, nebo osoby zaměstnané na tzv. pracovních místech
s nízkými platy. Představují skupinu těch, kteří byli v poskytování odborného vzdělávání
a přípravy po desetiletí výrazně nedostatečně podporováni. U této skupiny se celoživotní
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vzdělávání v institucích pro další vzdělávání a odbornou přípravu nezdá být
„smysluplným učením“ (Rosenbladt, Bilger, 2008, s. 138), tj. učením, které člověku
nabízí výhodu v profesním i soukromém životě. Bariéry, které ztěžují celoživotní učení
této skupiny jsou různé a složité.
Překážky dalšího vzdělávání jsou primárně založeny na strukturálních důvodech,
tj. příležitosti pro účast lidí s nízkou kvalifikací nejsou ve skutečnosti nabízeny. Pojďme
se podívat i na příčiny, které existují mezi samotnými lidmi s nízkou kvalifikací.

1.2.3 Odmítání dalšího vzdělávání nízkokvalifikovanými?
Respondenti bez odborné kvalifikace se nezúčastňují dalšího odborného vzdělávání
v institucích dalšího vzdělávání, protože:
•

nevidí ve vzdělávání benefit (30.7 %)

•

jejich zátěž / časové zdroje to neumožňují (28.9 %)

•

jsou nedostatečně informováni nebo jim chybí odpovídající nabídky (24.9 %)

Náklady hrají pouze okrajovou roli. Jen 12,7 % uvádí vysoké náklady jako důvod, proč
se zdrželi dalšího vzdělávání (Schiersmann, 2006, p. 48 ff).
K dnešnímu dni chybí kvalitativní studie, které by mohly poskytnout přesnější informace
o tom, co je za nedostatkem očekávání přínosů, nedostatkem časových zdrojů nebo
nedostatečnými informacemi nebo nevhodnými nabídkami.
Jedna věc se však zdá být jistá:
"Jednorozměrné pokusy to vysvětlit, nic nevysvětlují, v nejlepším
případě zbavují tvůrce vzdělávací politiky odpovědnosti, protože svalují
odpovědnost za neúčast na vzdělávání na jednotlivce." (Reutter, 2015,
s. 31)

1.2.4 Vzdělávání vzdálené lidem nebo lidé vzdálení vzdělávání?
Na první pohled se zdá, že účast nízkokvalifikovaných lidí na dalším odborném
vzdělávání je daleko nižší než průměrná. Nutný je ale i druhý pohled. Nejběžnější
nástroje průzkumu, jako je AES (Výzkum vzdělávání dospělých), však v zásadě
pokrývají pouze účast dospělých ve vzdělávacích nabídkách oficiálních institucí
vzdělávání dospělých nebo oborových vzdělávacích střediscích. Proto by závěr měl znít:
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Účast nízkokvalifikovaných ve formálním vzdělávání dospělých je
hluboko pod průměrem.

Z toho nelze usuzovat, že jejich přístup ke vzdělání je těžší než pro jiné skupiny. Prostě
to nevíme přesně, kvalitní statistiky neexistují. Ale víme:

Nízkokvalifikovaní nepovažují další vzdělávání pro své pracovní
potřeby za důležité.

Pouze 8 % osob s nízkou kvalifikací uvádí, že další vzdělávání má pro ně smysl. Více
než polovina vidí učení v pracovním procesu jako pro ně vhodné (Baethge & BaehtgeKinsky, 2004). Nevíme, zda se skutečně v procesu práce hodně naučí. Relevantní
empirická zjištění nejsou k dispozici. Spíše se zdá, že vzdělávací nabídky jsou pro tuto
cílovou skupinu nedostatečné a vzdálené.

Nízkokvalifikovaní preferují učení na pracovišti.

S tím souvisejí vysoké požadavky na poskytovatele školení. Pokud chtějí oslovit skupinu
nízkokvalifikovaných zaměstnanců, musí navrhnout a realizovat vhodné koncepty učení
založeného na práci a musí úzce spolupracovat s firmami a jejich zaměstnanci.
Je však nesporné, že pro tuto skupinu zaměstnanců vedení podniků obecně téměř žádná
školení neposkytuje.

Nízkokvalifikovaní stále nejsou pro firmy těmi, u kterých by se
předpokládal další profesní rozvoj.

Tito zaměstnanci nejsou ve firemních politikách lidských zdrojů těmi klíčovými
pracovníky, u nichž je počítáno s jejich dalším rozvojem. Pravděpodobně jim byl přidělen
status „jednorázového materiálu“, jak řekl jeden generální ředitel energetického
podniku, který byl propuštěn v reakci na měnící se strukturu požadavků a nahrazen
novým pracovníkem s širším a komplexnějším rozhledem. Tento pohled se naštěstí
v současné době mění. Různé podpůrné programy jak na vnitrostátní úrovni, tak i na
úrovni EU reagují na měnící se potřeby a vývoj trhu a snaží se vytvořit takové pobídkové
systémy, které přispějí ke zvýšení účasti osob s nízkou kvalifikací na dalším vzdělávání
(důsledkem tohoto vývoje je také PROFI-TRAIN).
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Krátká reflexe:
Když přemýšlíte o svých zkušenostech při vzdělávání firemních
zaměstnanců, nebo při svých vzdělávacích kurzech pro dospělé, zvažte:
Co víte o kvalifikačních požadavcích a formálních vzdělávacích
kvalifikacích vašich účastníků?
Do jakých opatření nebo kurzů byla skupina nízko kvalifikovaných
začleněna a s jakým cílem?

1.3 Cílové skupiny pro WBBS
1.3.1 Kdo to je?
V mnoha evropských zemích je nabídka kurzů základního vzdělávání zaměřena na
pracovníky s nízkou kvalifikací, označované také jako pracovníci s nedostatečnou
základní kvalifikací, nebo pracovníci s nedostatkem základních dovedností či pracovní
síla s mezerami v gramotnostech (Ministerstvo pro podnikání, inovace & dovednosti,
2016). Jsou to skupiny lidí, kteří často nemají ukončené odborné vzdělání nebo mnoho
let vykonávali úkoly na úrovni základního vzdělání. Tyto cílové skupiny často zahrnují
pracovníky z řad přistěhovalců, včetně migrantů předchozí generace, jejichž pracovní
komunikační dovednosti nejsou pro uspokojení pracovních požadavků dostatečné, nebo
již nepostačují.
V některých zemích Evropské unie je WBBS bráno jako priorita a je mu poskytována
finanční podpora.
Pokud se podíváme na tyto cílové skupiny, pak by mělo být jasně řečeno:
•
•
•

Ne všichni lidé s nízkou kvalifikací potřebují školení základních dovedností.
Potřeby školení základních dovedností se ukazují také mezi kvalifikovanými
odborníky.
Z pohledu podniku nezáleží na tom, zda zaměstnanec patří do skupiny osob
s nízkou kvalifikací nebo ne. Otázka pro firmu je, do jaké míry základní
dovednosti přispívají k řešení provozních potřeb.

Pro cílovou skupinu osob s nízkou kvalifikací neexistuje v EU ani v jednotlivých zemích
jednotná definice:
Německo:
SGB III (zákon o sociálním pojištění, část III) předpokládá, že lidé bez odborné
kvalifikace patří mezi osoby s nízkou kvalifikací, ale stejně tak i ti, kteří mají formální
odbornou kvalifikaci, ale pracovali déle než čtyři roky na nekvalifikované nebo
poloodborné pozici.
Vědci trhu práce vycházejí z příslušných kvalifikačních požadavků na pracovištích,
a proto používají definici: „Pracovní místa nebo osoby, jejichž práce patří do oblasti
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jednoduché práce. Jsou nekvalifikovaní nebo částečně kvalifikovaní. Patří sem
i zaměstnanci nebo státní zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti, které nevyžadují
odborné vzdělání. Pro zjednodušení jsou označovány jako „osoby s nízkou kvalifikací“
(Bellmann & Stegmaier, 2007, s. 11).
EU:
Evropská unie používá jinou definici: mezi osoby s nízkou kvalifikací patří ti, kteří nemají
uznanou odbornou kvalifikaci.
OECD, která má vliv na vzdělávací politiku, definuje osoby s nízkou kvalifikací jako
osoby, které nemají ani ukončené odborné vzdělání, ani maturitu. Dominantní orientací
v těchto definicích je však nedostatek odborných kvalifikací, což je problematické.
Například mnozí, kteří dnes pracují jako správci IT nebo jako odborníci v oblasti IT, se
učí sami a získali své profesionální dovednosti a prokázali své dovednosti ve své profesi,
ale často nebyli certifikováni. Pokud se tito lidé stanou nezaměstnaní, mohou spadat do
kategorie „nízkokvalifikovaných“.
Orientace na pracovní požadavky však není také správná. Na jedné straně v posledních
letech požadavky na práci na tzv. jednoduchých pracovištích vysoce vzrostly (Bosch
2014, s. 24). Například práce asistentů v péči o seniory nebo pacienty s demencí, apod.
Na druhé straně, rovnice jednoduchých pracovišť = nízko kvalifikovaných stále méně
odpovídá skutečnosti. V sektoru s nízkými mzdami (2/3 průměrné mzdy), který je
v každodenním životě chápán jako doména osob s nízkou kvalifikací, má 75 % nízko
příjmových pracovníků uznávanou odbornou kvalifikaci.
Závěr:
Chybějící odborná kvalifikace výrazně zvyšuje riziko, že se zaměstnanec stane
nezaměstnaným, a poté zůstane dlouhodobě nezaměstnaným. Avšak ani odborná
kvalifikace nedává člověku žádnou záruku, že získá kvalitní práci.
Navzdory všem vedlejším účinkům se zdá být smysluplné postavit definici osob s nízkou
kvalifikací na formálních kvalifikacích než na pracovních požadavcích. Struktury
požadavků na pracovišti totiž neukazují, zda zaměstnanec musí mít formální kvalifikaci
k jejich plnění.
V následujících poznámkách projekt PROFI-TRAIN začíná definicí uvedenou na začátku
této kapitoly:

Za osoby s nízkou kvalifikací se považují osoby, které buď nemají
formální odbornou kvalifikaci, nebo osoby, které jsou formálně
kvalifikovány, ale byly zaměstnány na nízko nebo nekvalifikovaných
pracovištích déle než čtyři roky (SGB III, § 81, odstavec 2).
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1.3.2 Rozdílné situace v EU
Při pohledu na situaci osob s nízkou kvalifikací v Evropě je zřejmé, že výchozí úhly
pohledů jsou velmi odlišné. Je překvapující, že v mnoha nových členských státech je
podíl osob s nízkou kvalifikací nízký. Jedinou výjimkou je Malta, kde převážná většina
lidí v produktivním věku má pouze základní vzdělání (ačkoli Malta má plnou
zaměstnanost).

Obr. 5 Muži a ženy s nízkou kvalifikací ve věku 15–64 let, 2016 (%) Zdroj: Evropský
průzkum pracovních sil

Obdobný je také případ Portugalska. Relativní podíl v celé Evropě se časem významně
snížil, což se odráží v mnohem vyšším podílu lidí s nízkou kvalifikací u osob ve věku 50
a více let ve srovnání s mladými lidmi, kteří právě dokončili své vzdělání.
V 17 z 28 sledovaných zemí (27 členských států EU plus Norsko) byl podíl žen ve věku
25–49 let s nízkou kvalifikací nižší než u mužů. Rozdíl byl obzvláště velký v Lotyšsku
a Portugalsku. V Rakousku i na Maltě tomu bylo opačně.

Obr. 6 Muži a ženy s nízkou kvalifikací ve věku 15–64 let v Německu a EU 28, 2007–2016.
Zdroj: Evropský průzkum pracovních sil
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Ve všech zemích byl podíl 25-49 letých se základním vzděláním nižší než 50-64 letých,
ve většině případů dokonce výrazně nižší.

Obr. 7 Muži a ženy s nízkou kvalifikací podle věkových skupin, 2016 (%) Zdroj: Evropský
průzkum pracovních sil
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1.4. Co je specifické na WBBS?
  WBBS je služba, která potřebuje vysvětlení 
V této kapitole najdete výsledky výzkumu typických charakteristik WBBS. Vyvinuli jsme
je z našich praktik, zejména prostřednictvím diskusí s lektory WBBS a institucemi, které
mají zkušenosti s nabídkami WBBS.
Při vlastní prezentaci WBBS v severním Vestfálsku lze nalézt následující prohlášení:
Naše nabídky jsou orientované na poptávku, individuální, přesné a šité
na míru. Souvisí s vaší prací, probíhají na pracovišti a jsou pro vás
užitečné.
Švýcarský projekt „GO“ shrnuje specifika takto:
Základní dovednosti: kurzy šité na míru přímo na pracovišti
Školení zaměřené na práci je krátké, šité na míru, určené ke zlepšení
čtenářských a písemných dovedností, jazyka, rutinní matematiky
a používání digitálního pracovního vybavení.
Kurzy jsou postaveny na konkrétních situacích na pracovišti a zajišťují
přenos získaných poznatků zpět na pracoviště.
Kompetentní vzdělávací partneři rozvíjí kurz šitý na míru z požadavků
pracovišť a vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Dobrá spolupráce mezi
firmami a poskytovateli vzdělávání je nezbytná pro úspěšný kurz.
(Interní dokument projektu).
WBBS MÁ KOMPENZAČNÍ FUNKCI
Každý, kdo chodil do školy před 50 lety, prošel jinými vzdělávacími osnovami s docela
odlišnými tématy než mladší generace. Vzdělávání v základních pracovních
dovednostech bere v úvahu rozdíly ve vzdělávání, které vznikají mezi generacemi, které
jsou známé jako „mezigenerační rozdíly ve vzdělávání“ (Mertens, 1988). Jinými slovy,
WBBS umožňuje skupinám lidí zaplnit mezery ve vzdělávání, které vznikají změnami
školních osnov v průběhu času mezi generacemi.
Ne všichni lidé mají rovný přístup ke vzdělání a odborné přípravě. Šance na dobrou
školu a kvalitní odbornou kvalifikaci v dětství a adolescenci jsou vzhledem k životnímu
prostředí velmi odlišné. WBBS proto usiluje o vyvážení vzdělávacích nedostatků
získáním základních dovedností v dospělosti (Klein, 2013).
WBBS NENÍ JEN ČTENÍ , PSANÍ A POČÍTÁNÍ
Čtení, psaní a aritmetika jsou důležité, ale nedostatečné základní dovednosti pro řešení
pracovních požadavků. Gramotnost znamená více než čistou gramotnost. Gramotnost
znamená schopnost v praxi porozumět a používat tištěné informace v každodenním
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životě doma, v práci i ve společnosti. Gramotnost je chápána jako „schopnost používat
psané slovo k účasti na společenském životě.
Gramotnost, stejně jako WBBS, je sociální a kontextovou praxí. To znamená, že základní
dovednosti, které je třeba rozvíjet, se týkají aktivní a kreativní účasti v konkrétních
životních a pracovních světech, v sociálních systémech a v prostředí, v němž se lidé
pohybují. Schopnost číst, psát a počítat není jediným předpokladem účasti na
společenském životě a pracovním světě. Zahrnuty jsou také komunikační schopnosti,
kritické myšlení a schopnost reflexe.
Proto školení WBBS není o podpoře kulturních technik a jejich využití samo o sobě jako
ve škole. Oblasti učení a kompetencí WBBS vždy vyplývají z akčních požadavků ve světě
práce. A protože se neustále mění, není možné definovat konečný a definitivní obsah
práce na základě základních dovedností.
WBBS NENÍ UZAVŘENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Požadavky na vzdělávání jsou na každém pracovišti odlišné. To znamená, že uzavřený
vzdělávací program pro WBBS nemůže existovat. Změny v pracovních situacích mají
často něco společného s novým strategickým vývojem ve společnostech nebo s procesy
změn. Cíle učení pro WBBS jsou vždy vyvíjeny v závislosti na kontextu (Klein / Stanik,
2009). Možný obsah WBBS se stává konkrétnějším ve skutečných životních situacích.
Jedná se tedy o stanovení potřeb na základě konkrétních požadavků, které se objevují
na pracovištích. Témata učení vycházející z potřeb pracovníků, které jim umožní
optimalizovat jejich pracovní činnosti. WBBS je funkční změnou, strategickým
spouštěčem. Pracoviště je zdrojem témat učení a struktury příležitostí k optimalizaci
základních pracovních dovedností. Již zmíněná síť WBBS-Trainer-Network v severním
Vestfálsku na svých webových stránkách avizuje:
Naše nabídky nejsou vymyšlené. Vždy jsou přizpůsobeny specifickým
rozvojovým potřebám firmy a zaměstnance.
WBBS JE ZAMĚŘENÉ NA ZAMĚSTNANCE
I když se WBBS přizpůsobuje struktuře nebo podmínkám firmy je důležité, zvolit
takovou strategii, kde orientace na účastníky je považována za klíčovou. Musí být zcela
jasné, co se mají naučit, a je také nutné brát v úvahu jejich dosavadní znalosti,
dovednosti a další profesní orientaci.
Podle tradičního vzdělávání je hlavním příjemcem školení základních dovedností
účastník, na pracovišti je to zaměstnanec, mimo firmu uchazeč o zaměstnání. Jejich
potřeby a zájmy jsou ústředním výchozím bodem.
Důraz je kladen na zaměstnance a uchazeče o zaměstnání, kteří patří k cílovým
skupinám nekvalifikovaných, středně kvalifikovaných a s nízkou formální kvalifikací.
Tedy na ty skupiny, které obvykle nespadají do zájmu firemních plánů jako zaměstnanci,
kteří by měli dále rozvíjet své kompetence.
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Školení základních pracovních dovedností necílí na jednotlivé deficity, ale využívá
stávající, často skryté kompetence jako výchozí bod pro učení. WBBS je zaměřeno na
učení, které se ukáže jako užitečné v reálném životě a v pracovních situacích (Schwarz,
2015, s. 29-31).
WBBS JE ORIENTOVÁN NA PRÁCI , A PRÁCI NEBRÁNÍ
Vzdělávání WBBS je také vzdělávání dospělých. Pracovní a provozní školení je vždy
mnohostranné a zahrnuje nejen odkaz na práci, ale také na každodenní život. Vzdělávací
potřeby a zájmy zaměstnanců obvykle zahrnují aspekty, které jdou nad rámec
provozních potřeb. Vzrůstající význam měkkých dovedností navíc téměř znemožňuje
jasné rozlišení mezi pracovními a životními vztahy.
WBBS PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI
Přestože stále existují pracoviště pro pracovníky s nízkou kvalifikací, s nízkým nebo
žádným vzdělávacím potenciálem, počet pracovních míst s vysokým vzdělávacím
potenciálem roste. Protože lidé s nízkou kvalifikací upřednostňují učení v procesu práce
před jakoukoli jinou formou učení, WBBS řeší vzdělávací potenciál příslušného
pracoviště a propojuje ho se zájmy, motivací a potřebami zaměstnanců.
WBBS bere v úvahu individuální vzdělávací strategie a preference učení zaměstnanců
s nízkou kvalifikací. Baethge / Baethge-Kinsky (2004) nastínili, co představuje podporu
učení na pracovištích, a tím poskytuje rozsáhlé poradenství při navrhování vzdělávacích
potřeb pro osoby s nízkou kvalifikací. Zvýšit vzdělávání na pracovištích znamená:
•

Profesionální rozvoj a vytváření příležitostí a potřeb, které umožňují získat nové
dovednosti při práci předpokladem pro to je, že učení na pracovišti je chápáno jako otázka
sebeevaluace a nikoli jako prezentace deficitů

•

Zpracování komplexních pracovních úkolů tj. pracovní úkoly nejsou podrobně specifikovány a při provádění práce existuje
možnost činit nezávislá rozhodnutí

•

Rozvržení práce vyžadující spolupráci s ostatními –
intenzivní komunikace a spolupráce zvyšují učební dovednosti zaměstnanců

•

Nabízení možností účasti na vzdělávání například mezi sebou prodiskutovat nápady a návrhy na obsah vzdělávání či
změny; nápady zaměstnanců převzít a začlenit do klíčových rozhodnutí
o vzdělávání.

WBBS SE ZAMĚŘUJE NA UŽITEČNOST
WBBS ve firmě, jako v místě učení, má dva adresáty: zaměstnance a firmu (osoby
odpovědné za provoz). Vedení firmy a zástupci zaměstnanců budou WBBS považovat
za benefit pouze tehdy, lze-li kromě individuálního prospěchu očekávat provozní přínos,
který je jasně popsatelný a identifikovatelný. Získání firmy a zaměstnanců pro WBBS
vyžaduje jasné „ukotvení“ a „propojení“. Benefit musí být viditelný jak pro firmu, tak
pro zaměstnance.
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WBBS JE UŽITEČNÝ PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY
Vzhledem k tomu, že v rámci WBBS je třeba vzít v úvahu mnoho různých zájmů, je
užitečné znát různé potřeby zaměstnanců a zvážit je při plánování a realizaci vzdělávání.
Například oddělení kvality určité firmy chce, aby účastníci psali srozumitelným jazykem,
ale školitel chce, aby se účastníci školení učili psát gramaticky správně. Sám účastník
si přeje, aby nemusel žádat své kolegy o pomoc při vyplňování administrativy, aby byl
soběstačný. Naproti tomu vedoucí směny požaduje dostatečné personální zabezpečení
agend pro hladký průběh pracovních procesů, a až následně je ochoten uvolnit
pracovníka na školení. Umění školitele tedy spočívá v tom, že musí vzít v úvahu potřeby
všech a vytvořit takový vzdělávací program, který jim bude vyhovovat.

Obr. 8 Různá očekávání (Klein/Reutter/Schwarz 2017)

WBBS JE ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDEK
V celém vzdělávacím prostředí v posledních letech převládal pohled orientovaný na
výsledky, výstupy učení a profily kompetencí. Tento přístup také tvoří integrovatelný
koncept WBBS. Plánování vzdělávání založené na výsledcích učení a profilech
kompetencí se zabývá tím, jak nejlépe organizovat vzdělávaní, aby dosahovalo
požadovaných výsledků (Klein, 2016).
Dosažení výsledků učení, spíše než specifický obsah, je výchozím bodem pro rozvoj
nastavení učení. Proto jsou klíčové otázky: „Jak může pomoci v efektivitě práce to, že
zaměstnanci při řešení nových technologií ztratí strach prosazovat vlastní inovativní
řešení?“ nebo „Jaké dovednosti potřebují pracovníci ke zvýšení svých šancí u budoucího
zaměstnavatele?“ Z těchto společných diskutovaných otázek lze odvodit konkrétní a pro
všechny užitečné vzdělávací cíle, které jsou důležitým základem pro další implementační
kroky.
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WBBS PROSAZUJE KRÁTKÁ ŠKOLENÍ NA PRACOVIŠTI
Firmy často nemohou nebo nechtějí uvolnit svou pracovní sílu na delší dobu, aby se
odborně vzdělávali. Malé a střední podniky často nemají dostatek zaměstnanců.
Samotní zaměstnanci často nejsou připraveni na dlouhá školení. Jejich zážitky z učení
se často vrací (základní škola) a jsou spojeny spíše s neúspěchem. Doporučujeme proto
krátká školení, například 10 x 2–3 hodiny, ve kterých se sledují jasně definované cíle.
Například projekt GO:
•
•

krátké kurzy od 20 do 40 hodin, které probíhají v pracovní době na pracovišti
(nebo jsou započítávány do pracovní doby)
6 až 12 účastníků v kurzu, max. 3 hodiny za den

Empirické důkazy ukazují, že i krátkodobá školení vedou ke změnám v pracovní činnosti,
tj. vykazují efekty. Tato zkušenost z krátkého, ale užitečného učení často vede
k následným nabídkám školení.
V tomto smyslu realizuje WBBS myšlenku celoživotního učení, která umožňuje najít
nové příležitosti a pracovat na rozvoji kompetencí v krátkých učebních jednotkách.
WBBS probíhá převážně na pracovišti. Důvody jsou různé. Na jedné straně je pro
zaměstnavatele snazší uvolnit zaměstnance bez toho, aby někam cestoval. Na druhé
straně místo učení umožňuje, aby práce byla co nejblíže skutečným potřebám rozvoje
kompetencí a v ideálním případě, aby mohla být spojena se strategickým rozvojem
firmy.
WBBS – RŮZNÉ FORMÁTY
I z hlediska výukových formátů je WBBS do značné míry flexibilní službou založenou na
provozních příležitostech a potřebách. Potřeby jsou obvykle velmi konkrétní
a individuální, a proto je velmi vzácné, že vznikají větší vzdělávací skupiny. V praxi
dominují formáty učení, jako jsou malé skupiny nebo výukové tandemy. V Německu
jsou pozitivní zkušenosti také s formátem individuálního koučování WBBS, který
oslovuje zejména zaměstnance v malých firmách, kde lze v relativně krátké době
dosáhnout kvalitního vzdělávacího úspěchu.
WBBS ZAJIŠŤUJE PŘENOS ZKUŠENOSTÍ
Učení v rámci WBBS nestačí. Dalším faktorem úspěchu je přenos naučeného
(kompetencí) do pracovního procesu (Klein, Reutter, & Rodenbücher, 2014). Částečně
můžeme počítat s tím, že k tomu dojde náhodně. Zároveň je vhodné tyto procesy
podporovat, protože pro někoho to znamená odvahu aplikovat nově získané znalosti do
reality každodenní práce, pro druhé to vyžaduje překonání návyků („můj kolega to vždy
dělal takto"). Skupiny lidí, které jsou postiženy nedostatečným sebevědomím, také
často přebírají zavedené a tradiční vzory rolí (Klein 2012, tamtéž). Přenos učení
vyžaduje ve firmě zpětnou vazbu, „která vyzývá k rozvoji, transformaci starých vzorů
a rolí a vytváří prostor pro změněné chování zaměstnanců“. (Klein 2012). Přenos učení
musí také brát v úvahu, že zvyšování kompetencí ve smyslu větší schopnosti, vyžaduje
také zvyšování kompetencí ve smyslu větší volnosti. Tudíž, tradiční hierarchické vzorce
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mohou být ohroženy, musí proto být s předstihem zajištěny odpovídající protiopatření
(Rossmann, 2012).
Krátká reflexe:
Tolik slov k vysvětlení nové vzdělávací služby? V praxi se ukazuje, že
WBBS je stále „službou, která potřebuje vysvětlení“. To platí zejména,
pokud chcete WBBS nabídnout firmám.

1.4. Odkazy
Na závěr kapitoly připojujeme několik odkazů, na literaturu,
kde je možné si znalost WBBS prohloubit.
Firemní brožura, kde se vedení firmy, školitelé WBBS,
personalisté a zaměstnanci podělili o své zkušenosti a
výsledky se školením WBBS: Co si firmy myslí o tréninku
základních dovedností? Požádali jsme čtyři naše malé
a střední podniky, aby nám poskytly svůj příběh:
http://www.bbb-dortmund.de/…/Unternehmensbroschuere_en_fina…
dostupné rovněž zde: https://ec.europa.eu/epale/de/node/54461
V příloze Modulu 1 naleznete dva příklady.
Doporučujeme také „GO Toolkit“, který obsahuje „nástroje“
speciálně určené k tomu, aby vám pomohly při plánování a
provádění učení založeného na práci. Je zaměřen na
specialisty, kteří pracují s modelem GO ve firmách. Svazek 1
obsahuje mimo jiné pokyny pro zaznamenávání požadavků,
svazek 2 obsahuje popis situací v pracovním procesu, jejich
charakteristiku a zdroje pro WBBS. Editor: SVEB
Autoři: Cäcilia Märki, Bernhard Grämiger.
https://alice.ch/de/informiert-bleiben/publikationen/
Pro síť Elinet z (již neexistujícího) NRDC (Národní středisko
pro výzkum a vývoj základních dovedností, Institut
vzdělávání, University of London), byl připraven dokument,
který naleznete zde:
http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/ELINET_Guiding_principles_for_termi
nology_use_in_adult_literacy_-_a_rationale1.pdf
Více k tématu lze rovněž nalézt v dokumentu vytvořeném v rámci projektu
koordinovaném EBSN na Maltě, Odborem pro vzdělávání dospělých. Dokument
naleznete zde:
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https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/using_digital_technology_for_adult_literac
y.pdf
Zde jsou některá užitečná vysvětlení k úrovni dovedností v rámci Norských
kompetenčních cílů: https://www.kompetansenorge.no/English/Basicskills/#ob=9957&Toolsandresources5
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Úvod
V této kapitole se zabýváme otázkou, jak identifikovat a oslovit potenciální
zainteresované subjekty s nabídkou školení WBBS, a jak školení ve firmě realizovat.
Pro identifikaci potenciálních zainteresovaných subjektů pro školení WBBS je nezbytná
cílená analýza trhu. Na jedné straně je důležité identifikovat odvětví a firmy, v nichž
jsou zaměstnány především osoby s nízkou kvalifikací. Na druhou stranu jsou zajímavé
takové firmy, v nichž došlo k zásadním změnám nebo v nichž budou v budoucnu
probíhat zásadní restrukturalizační procesy.
Rozvoj komplexní (místní) sítě, neustálý kontakt nebo zapojení příslušných
zainteresovaných subjektů1 a diseminátorů2 je rozhodující pro to, aby bylo možné
oslovit potenciální zainteresované firmy. Tento přístup je často velmi obtížný. Je třeba
uvažovat o konkrétních akvizičních strategiích, které mohou být pro příslušné odvětví
nebo firmu účinné.
Pokud potenciálně zainteresovaná firma projeví zájem o školení WBBS, prvním krokem
je přesvědčit zaměstnavatele o očekávaných ekonomických přínosech a dalších
souvisejících pozitivních výhodách pro firmu i pro zaměstnance. V tomto okamžiku je
důležitá prezentace možností veřejného financování, a to zejména pro malé a střední
podniky. Pokud vzbudíte zájem, je třeba konkretizovat nabídku realizace školení WBBS
v rámci konstruktivního dialogu se zodpovědnými zástupci firmy a následně podepsat
odpovídající smlouvu o realizaci školení.
V této kapitole bude vysvětleno, jak lze uvedeného cíle dosáhnou a jaké faktory je třeba
vzít v úvahu. Konkrétně budou řešeny tyto otázky:
•
•

•
•

Které faktory řídí chování trhu nebo potřebují analýzu potenciálních zájemců
o školení WBBS?
Kdo jsou diseminátoři a zainteresované subjekty, které přispívají k rozsáhlému
šíření informací o nabídkách školení WBBS a poskytují první možný kontakt
vodvětvích a s firmami?
Jak mohou být osloveny potenciální zainteresované firmy a jaké mohou být
použity strategie jejich získávání?
Jak přesvědčit potenciální zainteresované subjekty o smysluplnosti a potřebě
školení WBBS v jejich firmě, a to včetně vyjasnění možností financování?

1

Zainteresované subjekty: Osoba nebo skupina, která má zájem nebo je zodpovědná za úspěch
firmy, obchodu, změny, atd.
Collins Dictionary. Online: https://www.collinsdictionary.com (25.06.2018)
2 Diseminace: šíření nebo předávání něčeho, hlavně novinek, informací, idejí, atd. velkému
množství lidí
Cambridge Dictionary. Online: https://dictionary.cambridge.org (25.06.2018)
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•

Jaká kritéria by měla být brána v úvahu v rámci dialogu ve firmě, aby došlo
k další konkretizaci plánovaného školení WBBS?

Informace o
základních
pracovních
dovednostech

•Definice a porozumění školení WBBS
•Důvody pro použití WBBS přístupu
•Cílová skupina
•Specifikace WBBS a přínosy

Analýza trhu a regionální síťování
Kontakt a spolupráce se zástupci firem
Přesvědčování zájmových skupin
Oslovení firem Uzavření smlouvy

Oslovení
zaměstnanců

Vytvoření
vzdělávací
nabídky

Realizace
školení
základních
pracovních
dovedností

Dokončení a
vyhodnocení

•Kontakt a přístup k jednotlivcům nebo ke skupině
•Seznámení se s pracovištěm
•Základní principy oslovení zaměstnanců
•Úloha a aktivity školitele

Návrh školícího programu pro orientované učení
Vzdělávací potřeby a zájmy
Cíle školení, obsah a formát školení
Vzdělávací příležitosti pro nízkokvalifikované

•Příležitosti pro školitele
•Faktory úspěchu školení v základních pracovních
dovednostech
•Transfer dovedností a dokumentace úspěchu školení
•Didaktické aspekty orientovaného učení
Definice a modely
Perspektivy hodnocení: zaměstnanec, zaměstnavatel,
školitel
Exante a průběžné hodnocení
Evaluační plán a certifikace zaměstnanců
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2.1. Analýza trhu: Příjemci školení WBBS
Realizace školení WBBS začíná fází výzkumu, kdy je analyzována situace na trhu
a potřeby firem a potenciálních školených zaměstnanců:
• Ve kterých odvětvích a firmách najdeme cílovou skupinu nízkokvalifikovaných
pracovníků?
• Jaké jsou potřeby těchto odvětví, firem a zaměstnanců v základních pracovních
dovednostech, a to s ohledem na charakter jejich práce a konkrétní pracovní
situace?
• Existují konkurenti nabízející školení WBBS? Jak postupují? Co nabízejí? Co se od
nich můžeme naučit? Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?
• Probíhají v daných odvětvích nějaké důležité změny (nové zákony, technologie,
trendy), které by mohly být výzvou pro cílové firmy?
• Jaká je finanční situace odvětví a jeho firem? Existuje nějaká prognóza budoucího
vývoje daného sektoru?

Cílená analýza trhu je nepostradatelná

Analýzu trhu lze realizovat na základě následujícího modelu3:
1. Popis cílového trhu
Jasné definování cílového sektoru, rozdělení na skupiny (např. skupina a: úklid,
skupina b: gastronomie, atd., nebo skupina a: velké korporace, skupina b: malé
a střední podniky), analýza definovaných skupin;
2. Analýza velikosti a vývoje trhu
Stanovení velikosti trhu, prognózy budoucího
vývoje a budoucí míry růstu trhu;

Selbststaendigkeit.de - Portál pro majitele, podnikatele, osoby samostatně
výdělečně činné a malé a střední podniky: Správná analýza trhu - proč je nezbytná.
Online:
https://selbststaendigkeit.de/existenzgruendung/businessplan/marketingplan/marketi
nganalyse/marktanalyse-richtig-durchfuehren (25.06.2018)
3
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3. Analýza konkurence
Analýza hlavních konkurentů, nabídky jejich vzdělávacích produktů, silných
a slabých stránek; rozdíly mezi konkurenty a jejich nabídkami;
4. Analýza nejslibnějších potenciálních klientů
Které skupiny klientů jsou nejslibnější z hlediska možného obratu? Analýza
struktury těchto potenciálních klientů a jejich potřeb a požadavků je klíčem
k úspěšné vstupní strategii;
5. Analýza tržního potenciálu
Získejte přehled o potenciálu trhu, o jeho možném budoucím vývoji a trendech.
Pro získání všech potřebných informací se doporučuje provést následující.
a) primární výzkum: např. rozhovory s profesionály, znalci, odborníky na cílové trhy
b) sekundární výzkum: použití stávajících informací, např. články, statistiky, zprávy,
publikace, ... které lze nalézt on-line, v novinách, na webových stránkách firem,
odvětvových publikacích, hospodářských komor, statistických úřadů apod.

Zaměřte svoji pozornosti na odvětví s vysokým podílem
nízkokvalifikovaných zaměstnanců
Nabídky školení WBBS jsou primárně zajímavé pro ta odvětví a firmy, v nichž jsou
zaměstnáni zejména lidé s nízkou kvalifikací. Jedná se o úklid, stavebnictví, gastronomii
a sociální péči. V těchto odvětvích bývá poměrně vysoký podíl zahraniční pracovní síly.
Někdy lidé s nízkým nebo žádným vzděláním dostanou šanci, že zde budou zaměstnáni
jako pomocní pracovníci. Tím mají také šanci na získání legálního zaměstnání. Úroveň
jejich základních dovedností se velmi liší a zvyšování různých schopností a kompetencí
může vést k podstatnému usnadnění jejich každodenního pracovního života, a rovněž
zajistí efektivnější výkon jejich práce.
Příklad dobré praxe - zkušenosti BEST Institutu s obory, kde jsou v Rakousku
zaměstnány osoby s nízkou kvalifikací:
V oblasti školení osob s nízkou kvalifikací na pracovišti spolupracuje BEST již léta s
firmami v odvětvích stavebnictví, cestovního ruchu, sociální péče a úklidu. Potřeby jsou
v různých odvětvích podobné, a lze je shrnout následujícím způsobem:
•
•
•

je pro ně jednodušší přijímat nové zaměstnance než školit již zaměstnané osoby
malé firmy nemají finanční prostředky na vzdělávací projekty
velké společnosti, např. v oblasti stavebnictví mají své interní vzdělávací
programy a vlastní oddělení odpovědné za školení.

To neznamená, že není je možné je přesvědčit pro realizaci školení WBBS, ale není to
snadné. Je možné jim např. vysvětlit ekonomický přínos:
• malým firmám nabídnout krátké a cenově dostupné vzdělávací balíčky
a možnosti financování z veřejných zdrojů
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•
•

prezentovat vynikající reference/doporučení firem, které již s BEST absolvovaly
takové školení
pro velké společnosti: hned na začátku prezentovat detailní a jasný školící
balíček, s cílem přesvědčit rozhodující reprezentanty (i když následně třeba
bude balíček přizpůsoben nebo dokonce zcela změněn podle potřeb a okolností)

Přístup do nových firem bez jakéhokoli dosavadního kontaktu je snadnější na neformální
úrovni, např. na vánočním večírku a případně dalších, hlavně odvětvových akcích.
WBBS nenaleznete pouze ve výše uvedených oblastech. Lidé s nedostatkem základních
dovedností (čtení, psaní, matematika, IT) lze nalézt také v administrativě nebo
v obchodě, apod. Mohou být schopni bez problémů plnit zadané úkoly a někdy ani jejich
nadřízení a kolegové nepociťují nedostatky v určitých oblastech, pokud tyto dovednosti
nevyžaduje jejich práce. Tito zaměstnanci jsou většinou schopni se vyrovnat se svou
situací, např. přesunem práce, při které může problém vzniknout, na své kolegy. Tam,
kde to není možné, mohou požádat o pomoc další kolegy. To je často vnímáno jako
nepohodlné. Těmto zaměstnancům by jistě prospělo cílené zlepšení jejich základních
dovedností, aby získali pocit bezpečí při výkonu své práce a aby se zvýšilo jejich
sebevědomí. Potenciální zaměstnanci o školení WBBS existují – jednotlivě nebo
v menších skupinách - téměř ve všech odvětvích a firmách.
Školení WBBS může být také zajímavé pro firmy, kde nedávno došlo k významným
změnám nebo restrukturalizaci. V případě zásadních změn ve firmě, kdy jsou
zaměstnanci konfrontováni se změněnými požadavky, nabízí WBBS zaměstnancům
dobrou příležitost se rychle seznámit s novými pracovními podmínkami a postupy.
Cílené rozšíření nejrůznějších dovedností a kompetencí v souladu s poptávkou, hlavně
těch, které jsou důležité pro každodenní práci, by mohlo umožnit rychlou adaptaci
zaměstnanců na změny pracovních podmínek a požadavků. Díky tomu budou
zaměstnanci schopni plnit uspokojivě své pracovní úkoly a rychle obnovit jistotu a rutinu
při výkonu své práce.
Navíc ve firmách, v nichž budou v blízké budoucnosti nutné zásadní změny ovlivňující
pracovní podmínky i základní pracovní procesy, může školení WBBS pomáhat při
přípravě zaměstnanců na nové výzvy. Tím je zajištěno, že zaměstnanci budou
seznámeni s novými podmínkami a požadavky již před nebo během restrukturalizace.
Díky tomu může být kontinuálně zajištěna práce pro zaměstnance.
Průběžné sledování trendů a základního vývoje místního trhu práce je dobrým zdrojem
informací o změnách pracovních podmínek v určitých oblastech a sektorech tak, aby
bylo možné identifikovat potenciální zainteresované subjekty pro školení WBBS.
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Krátká reflexe:
Zkuste odpovědět na následující otázky, aniž byste prováděli jakýkoliv
výzkum trhu:
Jaké jsou cílové sektory a proč?
Do jakých podkategorií lze rozdělit cílový trh?
Znáte své konkurenty a jejich vzdělávací produkty?
Čím se liší vaše vzdělávací nabídka od té, již existující?

2.2. Vytváření sítí
Získávání kontaktů a vytváření sítí hrají důležitou roli v informování potenciálně
zainteresovaných firem a sektorů o školení WBBS, ale také umožňují získat informace
o existujících potřebách firem.

Kontaktovat lidi, kteří znají lidi

2.2.1 Kontakty a spolupráce se zainteresovanými a diseminátory
Dobrou možností propagace školení WBBS a identifikace potenciálních zájemců, je
spolupráce s odborovými svazy, komorami, profesními sdruženími, úřady práce,
organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, s místními/regionálními institucemi
podpory podnikání, firemními poradci obeznámenými s konkrétními obory. Uvedení lidé
jsou obeznámeni se stávajícími potřebami v sektorech a firmách i s probíhajícími
restrukturalizačními procesy. Tvoří důležité rozhraní pro získání přehledu o požadavcích
příslušných potenciálních příjemců školení WBBS.
Důležitou roli hrají rovněž kontakty a spolupráce s veřejnými orgány na různých
úrovních: obec, region, státní správa, ministerstva a všechny jejich podřízené instituce,
jako například Úřad práce. Je vhodné zvát kontaktní osoby z těchto úřadů na různé
akce, prezentace, rozhovory atd. Dále je vhodné je vybavit informačními materiály
(letáky, brožurami, plakáty), které mohou umístit ve svých úřadech či je přímo předají
zájemcům.
Příklad dobré praxe – spolupráce institute BEST s veřejnou správou
a podřízenými institucemi v Rakousku:
V závislosti na definovaných cílových skupinách a vzdělávacích cílech existuje rozmanitá
spolupráce s Rakouskými veřejnými službami zaměstnanosti (AMS) a jejich regionálními
úřady, s Rakouským integračním fondem (ÖIF) a Rakouskou rozvojovou agenturou
(ADA) jako s podřízenými institucemi ministerstva zahraničí, s místními a regionálními
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úřady (Bezirk-shauptmannschaft) a také s neziskovými organizacemi, jako například
"spravedlivě a rozumně", což je sdružení podřízené vídeňské policii. Spolupráce spočívá
ve vzájemném informování, vydávání a šíření letáků, brožur a plakátů, ale zejména
v kontaktu s "lidmi, kteří znají lidi".
Průběžné kontakty a síťování, stejně jako snaha o postupné rozšíření spolupráce
s příslušnými zainteresovanými subjekty a diseminátory, jsou nezbytné pro zjištění
specifických potřeb jednotlivých firem a budoucích nutných restrukturalizací. Navíc to
jsou oni, kdo by měli být schopni přenášet nabídku školení WBBS jako investici do firem
a odpovídajícím způsobem zvyšovat povědomí zaměstnavatelů. Mohou být považováni
za významné “otvírače dveří”4 ve firmách a mohou rozhodujícím způsobem přispět
k realizaci školení WBBS. Účast na relevantních akcích, přednáškách a schůzkách
otevírá nové možnosti pro diskusi s příslušnými aktéry. Je třeba pečovat o existující
kontakty a vytvářet kontakty nové.

2.2.2 Vytváření sítí s místními firmami
Vytvoření komplexní místní sítě a zapojení firemního konzultanta má zásadní význam
pro informování o školení WBBS ve firmách a pro jeho realizaci. Kontakty s mnoha
firmami umožňují neustálou výměnu informací o skutečných potřebách a také vede
k efektivnímu využívání zdrojů.
Krátká reflexe:
Krátce se zamyslete nad svými osobními kontakty a zapojením do sítí –
kdo může znát vhodné aktéry relevantních firem, a může získat
informace o existujících potřebách či probíhajících restrukturalizacích
a kdo je schopen přenést nabídku školení WBBS do firem?
Na co se zaměřit, aby se rozšířily vaše sítě a zintenzívněla se spolupráce
s nimi v oblasti získání přístupu k potenciálním zájemcům?

Otevírač dveří je kontakt, který pomůže vstoupit do jednání s vedoucími pracovníky
firem.
MBASKOOL. Study.Learn.Share. A Comprehensive Management Resource for Students
& Professionals: Door Opener. Online: https://www.mbaskool.com/businessconcepts/marketing-and-strategy-terms/11399-door-opener.html (25.06.2018)
4
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2.3. Přístup k relevantním firmám a získání zákazníků
(akvizice)
Přístup k relevantním firmám, které by byly otevřené realizaci školení WBBS, je v praxi
poměrně složitý. Zvláště v sektorech nebo firmách, kde jsou zaměstnáváni především
lidé s nízkou kvalifikací, není velký zájem investovat do dalšího vzdělávání zaměstnanců.
V těchto sektorech nebo firmách lze pozorovat vysokou fluktuaci a stabilita zaměstnanců
v takových firmách je obecně nízká. Zadané práce a úkoly jsou realizovány s nízkou
angažovaností a motivací. Také je zde malá ochota "dělat více" nebo se dále vzdělávat,
aby bylo možné pracovat lépe a efektivněji. V těchto oblastech je vysoká nabídka práce.
Pokud zaměstnanci nevykonávají práci v požadované kvalitě, mají vedoucí pracovníci
tendenci přijímat raději nové zaměstnance než investovat do dalšího vzdělávání
stávajících zaměstnanců.
Za účelem zjištění obecné ochoty firem k realizaci školení WBBS jsou velmi cenné
stávající kontakty nebo sítě. Pokud takové kontakty ani sítě neexistují, je třeba je
budovat.
Možnost navázání kontaktů v určitém sektoru lze začít budovat na základě seznamu
firem ve žlutých stránkách. Výhodou žlutých stránek je, že zde naleznete nejen velké,
ale i malé a střední firmy, které by vás any nenapadly.
Zkušenosti ukázaly, že přístup k velkým firmám, je obtížný. Korporace a firmy, které
samy pečují o další vzdělávání svých zaměstnanců, mají mnohdy nastaven vlastní
systém dalšího vzdělávání a již spolupracují se zavedenými vzdělávacími organizacemi.
Proto jejich zájem o nové nabídky a vzdělávací organizace je malý. V případě malých
a středních podniků může být problémem nedostatek finančních prostředků či
vytíženost pracovníků anebo obecná nechuť investovat do dalšího vzdělávání
zaměstnanců. To jsou klíčové prvky, které znemožňují či ztěžují realizaci školení WBBS.
Předpoklady pro realizaci školení WBBS ve firmách lze popsat jako nízké nebo dokonce
obtížné. Abychom motivovali firmy k realizaci školení WBBS, musí být kromě zapojení
diseminátorů a zainteresovaných subjektů dobře zvážena i strategie přístupu
k přesvědčování odpovědných pracovníků, aby pochopili smysluplnost a výhody školení
WBBS (ty jsou popsány v odstavci 1.4.1. "Vyjasnění přínosů školení WBBS").
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2.3.1 Akviziční strategie
V podstatě existují tři možnosti, jak získat přístup pro realizaci školení WBBS do firem:

a) Studená akvizice
• první výzkum (online informace, žluté stránky, adresáře firem atd.):
Která společnost by mohla mít zájem?
• druhý výzkum (on-line, prostřednictvím telefonu kontaktovat firmy
nebo oborové organizace, hospodářské komory, odborníky; návštěvy
veletrhů apod.): Shromažďování informací o možných klientech,
potřebách oborů a firem
• třetí výzkum: Najděte nejlepší kontaktní osobu, zodpovědného
zástupce firmy.
b) Přímý přístup buď osobně (dojednání schůzky ve firmě, na veletrhu nebo na jiné
pracovní akci) nebo nejprve telefonický kontakt. Zaslání nabídky poštou nebo email obvykle není účinné.
c) Neformální / osobní navázání kontaktu pomocí osobních kontaktů, otvíračů dveří,
obchodních kontaktů, neformálních setkání (např. vánoční večírek hospodářské
komory nebo oborové organizace atd.).
• Příprava a výzkum, jak je popsáno výše.
• Osobní kontakt s pracovníky s rozhodovací pravomocí buď přímo na
neformálních setkáních, nebo organizovaných kontaktními osobami /
otevírači dveří.
d) Stávající kontakty/spolupráce s firmami v předchozích projektech (horká
akvizice)5

Für Gründer: Mit Kaltakquise Kunden gewinnen: So sollten Sie vorgehen. Online:
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/businessplanumsetzen/kundengewinnung/kaltakquise/ (25.06.2018)
Central Station CRM: Was ist Kaltakquise - eine Definition. Online:
https://centralstationcrm.de/blog/was-ist-kaltakquise-eine-definition (25.06.2018)
5
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V praxi se ukázalo, že poštovní nebo mailové zaslání informačního materiálu nebo
konkrétních nabídek pro školení WBBS, moc nefunguje. Navázání osobního kontaktu se
zodpovědným zástupcem firmy (vedoucím oddělení nebo personálním manažerem) je
mnohem vhodnější způsob, jak prezentovat a propagovat nabídku. Pro budoucí
úspěšnou spolupráci je důležité kontaktovat osobu, která je zodpovědná za další
vzdělávání zaměstnanců.
Každá firma má vlastní kulturu a struktury. Proto není příliš vhodné mít předem danou
pevnou proceduru nebo strategii, jak se dostat ke správné kontaktní osobě. V malých
společnostech to může být vlastník nebo ředitelem, ve větších firmách je vhodným
kontaktem střední management, personální ředitel nebo další reprezentant firmy.
Pokud se vám podaří identifikovat zodpovědnou osobu, je vhodné požádat telefonicky
o osobní schůzku. Jakmile je schůzka naplánována, je nutné vytvořit přesvědčivou
počáteční nabídku, která musí přizpůsobena konkrétní předpokládané potřebě firmy.
K tomu, abyste uspěli, je nezbytné získat podrobné informace o firmě, zaměstnancích,
základních pracovních operacích, o změně pracovních podmínek v nedávné minulosti
nebo o připravované restrukturalizaci.
To tvoří základ pro určení potenciálních témat, které povedou ke vhodné investici do
dovedností a kompetencí zaměstnanců, a která budou mít pozitivní vliv na pracovní a
provozní výsledky. Nejdůležitějšími kritérii pro přesvědčování odpovědných osob ve
firmě a pro zvýšení jejich zájmu o možnou realizaci školení je prezentace očekávaných
pozitivních efektů a reálných ekonomických přínosů pro podnikání (např. potenciál
úspor, zvýšení produktivity a efektivnosti, zvýšení spokojenosti zaměstnanců
a zákazníků, nižší fluktuace atd.).

Buďte dobře připraveni!

Velké firmy pravděpodobně očekávají dobře připravenou komplexní nabídku. Menší
firmy mají raději nabídky šitě na míru jejich potřebám. Pro oba typy firem je vhodné
mít připravenu brožuru dobrých příkladů se seznamem referencí, které je přesvědčí
o tom, že je dobré investovat do školení WBBS. Pro vzbuzení základního zájmu o školení
WBBS je nezbytné přesvědčit představitele firem o potřebě a ekonomických přínosech
takového školení.
Dalším důležitým kritériem pro zvýšení zájmu o školení WBBS je nabídka plánování
a realizace školení šitého na míru aktuálním potřebám firmy i výzvám při plánované
restrukturalizaci.
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Krátká reflexe:
Pokud jste již naplánovali první schůzku: Které základní informace
o společnosti, zaměstnancích apod. jsou důležité, aby bylo možné
připravit atraktivní nabídku a vhodno prezentaci dobré praxe?
Jaké přesvědčování je vhodné použít pro demonstraci potenciálních
vzdělávacích potřeb ve firmě a pro objasnění smysluplnosti a nezbytnosti
školení WBBS?
Který konkrétní (ekonomický) přínos byste zdůraznili zástupcům firmy?
Příklad dobré praxe - “obchodní kontakty” Best Institut (Rakousko):
V Best Institutu ve Vídni pečujeme o „obchodní kontakty“ následujícím způsobem
•
•
•
•
•
•

vytváření sítí a vytváření kontaktů a spolupráce s firmami
organizování a monitorování školení na pracovišti
zprostředkování kontaktů mezi školenými, firmami a vzdělávacími institucemi
pořádání prezentací, rozhovorů, návštěv v terénu, odborných přednášek
a veletrhů pracovních příležitostí
prezentace přínosů školení WBBS
získávání zpětné vazby od školených a firem a vyhodnocování realizovaných
školení

Díky dlouholetým pracovním zkušenostem si vytváříme a udržujeme síť nejrůznějších
firem a spolupracujících partnerů, máme přehled o sektorech a jejich charakteristikách,
metodách a provozních principech. Máme kontakty s reprezentanty firem, účastníky
školení i vzdělávacími institucemi.
Příklad profilu “obchodního kontaktu” Best Institutu:
• certifikovaná školení
• dlouholeté zkušenosti ve školení, vzdělávání a koučování
• hluboké znalosti trhu práce a (odborného) vzdělávacího systému
• podrobné ekonomické znalosti
• dobrou znalost příslušných oborů a firem včetně kontaktů
• porozumění potřebám
• výborné komunikační dovednosti

2.4. Navázání kontaktu a spolupráce se
zainteresovanými firmami
Při první osobní schůzce s ředitelem, personálním manažerem nebo vedoucím oddělení
je třeba se zaměřit na základní zájem o školení WBBS a objasnit očekávané pozitivní
dopady pro firmu a její zaměstnance. Je třeba nastavit konstruktivní a otevřený dialog
s cílem prezentovat nabídku a prakticky diskutovat o skutečných potřebách a zájmech
firmy. Od počátku se musí jednat o dialog, nejen o prezentaci vlastního názoru. To
znamená, že vzdělávací instituce se nesnaží firmě vnutit pevně stanovené představy,
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ale dobře naslouchá potřebám a požadavkům firmy, tak aby se dostavil úspěch
a oboustranná spokojenost.
Je důležité porozumět úhlu pohledu zaměstnavatele. Absolutně nepřípustné je
zpochybňování nebo dokonce kritika zaměstnavatele. Naopak je třeba respektovat
názor zaměstnavatele, pečlivě mu naslouchat, klást otevřené impulzní otázky, usilovat
o vzájemné porozumění a vyjednávání. Vždy je třeba mít na paměti, že toto jsou
principy, které je třeba dodržovat pro vedení úspěšného dialogu.
Ve všech fázích kontaktu, spolupráce a komunikace se zástupci firem je důležité, aby
vzdělávací instituce porozuměla a mluvila stejným jazykem jako firmy, a to co se týče
slovníku, technických pojmů i způsobu konverzace. Vzdělávací instituce mají tendenci
používat svůj specifický odborný jazyk, stejně tak i firmy vcházejí z jazyka svého oboru.
Součástí předběžného výzkumu a přípravy je třeba se více seznámit s podnikatelským
jazykem, abychom usnadnili vzájemné porozumění a byli přesvědčiví. Použití jasných
a přesných slov, která nepotřebují dlouhé vysvětlování, je pro komunikaci důležitá.
Trenér by se měl vyhnout slibům a vzbuzování neopodstatněných očekávání, která
nemusí na konec být splněna. Trenéři, kteří mají zkušenosti s daným sektorem
podnikání, jsou velkou výhodou pro každou vzdělávací instituci.6
Pro přípravu prvního kontaktu / rozhovoru může pomoci kontrolní seznam pro tzv.
"Elevator pitch" (Prezentace ve výtahu, viz příloha).

2.4.1 Vysvětlení pozitivních dopadů školení WBBS
Kromě budování otevřené a konstruktivní atmosféry pro diskusi je třeba se zaměřit na
budování pozitivního obrazu školení WBBS.
Podání základní informace o školení WBBS je nezbytné pro vyjasnění vzdělávacího
přístupu a rozdílům oproti běžnému dalšímu vzdělávání. Následující body shrnují cíle
a potenciální možnosti školení WBBS, které by mohly být zajímavé pro potenciální
zájemce, a které jim pomohou vytvořit si jasnou představu o školení WBBS jako
vhodnou volbu pro jejich firmu.
Je potřeba objasnit, že školení WBBS:
• se zaměřuje na aktuální potřeby a zájmy firem a jejich zaměstnanců;
• je vhodný způsob, jak rychle a efektivně reagovat na současné trendy a vývoj
na trhu práce a s tím související změny a restrukturalizace;

TRIAS – Guidance in the workplace. Involving employers, reaching low qualified
(2017). IO2: The TRIAS textbook. Online: https://www.oesbsb.at/fileadmin/user_upload/oebs_sb/Publikationen/2017_OESB_TRIAS_Textbook_EN
_LizenzCCBYSA.pdf (25.06.2018), p. 61-63.
6
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•
•
•
•
•
•

•

je individuálně přizpůsobeno současným potřebám firmy pro zajištění cíleného
zlepšení a rozšíření potřebných kompetencí a dovedností zaměstnanců;
umožňuje nastavit takový vzdělávací proces, který splňují potřeby, předpoklady
a zájmy zaměstnanců a zajistí co nejúčinnější dosažení vzdělávacích cílů;
je schopno rychle zajistit zaměstnancům prospěch ze vzdělávání, což pozitivně
ovlivňuje jejich motivaci, radost z učení a aktivní účast v průběhu učení;
zohledňuje již nabyté zkušenosti a dovednosti;
je vysoce prakticky zaměřeno;
zahrnuje kontinuální ověřování průběhu vzdělávání zaměstnanců a pružně
přizpůsobuje jeho nastavení aktuálním potřebám tak, aby bylo možné zajistit
dosažení vzdělávacích cílů u všech zaměstnanců;
je schopno iniciovat u zaměstnanců pozitivní postoj k dalšímu vzdělávání
v souladu s firemní kulturou.

Když ředitel, personální ředitel nebo vedoucí oddělení získá první konkrétní představu
o školení WBBS, je třeba se zaměřit na vyjasnění očekávaných pozitivních dopadů na
firmu. Představitelé firmy musí být přesvědčeni, že investice do dalšího vzdělávání jejich
zaměstnanců se vyplatí, a že mají jejich rozvoj bude mít trvalý vliv na provozní
výsledky.
Po realizaci školení WBBS může firma očekávat následující pozitivní dopady:
• Zvýšení zisku a produktivity
• Rychlejší a lepší realizace pracovních procesů
• Minimalizace / zamezení chyb při práci
• Flexibilnější nasazení zaměstnanců, kdy jsou schopni zpracovávat úkoly, kterých
dříve nebyli schopni
• Přidělení kvalifikovanější práce zaměstnancům
• Snížení počtu případů, kdy se zaměstnanci musí obracet o radu a pomoc na své
kolegy
• Zvýšení skupinové dynamiky a kolegiality
• Vyšší loajalita zaměstnanců vůči firmě
• Zvýšení spokojenosti zaměstnanců
• Snížení nemocnosti a absencí obecně, snížení fluktuace
• Zvýšení zájmu zaměstnanců o cílené další vzdělávání
• Zvýšení pocitu získané rutiny a bezpečného vykonávání práce
• Evidovaná školení zaměstnanců na pracovišti zaměstnanců lze využít při získání
požadované certifikace (např. ISO) nebo pro nabídky do veřejných zakázek
• Vyšší spokojenost zákazníků v důsledku kompetentnějších zaměstnanců (např.
solidní jazykové znalosti a komunikační kompetence => méně nedorozumění
a chyb => vyšší spokojenost zákazníků => další zakázky atd.)
Doporučuje se nejen vysvětlit pozitivní dopady školení WBBS, ale také je vyjasnit
pomocí konkrétních příkladů dobré praxe. Rozhodující je vybrat a zdůraznit nejvhodnější
příklady osvědčených postupů pro příslušný sektor nebo firmu. Pokud jsou ředitelé,
personální ředitelé nebo vedoucí oddělení schopni porozumět pozitivním dopadům
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WBBS na základě skutečných příkladů, pak je pravděpodobnější, že budou přesvědčeni
o výhodách a přínosech školení WBBS. Navíc mohou vnímat školení WBBS jako přínosné
opatření, do něhož stojí za to investovat.
Řádná příprava na setkání je tedy nezbytná pro to, aby prezentace pozitivních dopadů
školení WBBS pro firmu i pro zaměstnance v co největší míře odpovídala potřebám
a zájmům firmy. Kromě toho je nezbytné vybrat vhodné příklady osvědčených postupů,
které podpoří vaši nabídku a zvýší zájem zodpovědných zástupců firem o školení WBBS.
Všechny případné otázky byste měli zodpovědět. Během setkání by zodpovědní zástupci
firmy měli získat pocit, že jste informováni o základních pracovních oblastech,
současných trendech a vývoji v sektoru, a že jste schopni navrhnout školení WBBS co
nejlépe a cíleně.
Krátká reflexe:
Kdybyste byl/a zodpovědným zástupcem firmy:
Jaké přínosy školení WBBS by vás nejlépe přesvědčily? Proč?
Jaké výhody a nevýhody školení WBBS pro firmu vidíte?
Jak vám jako trenérovi může pomoci schopnost vcítit se do
zodpovědného zástupce firmy při přípravě a realizaci prvního kontaktu
i v další spolupráci?

2.4.2 Příležitosti získání veřejných prostředků pro malé a střední firmy
Zejména pro malé a střední firmy je financování
školení WBBS zaměstnanců značným problémem.
Z tohoto důvodu mnoho malých a středních firem
dává přednost přijímání nových lépe vyškolených
zaměstnanců před udržením původních pracovníků.
To znamená, že bezprostředně po prezentaci
pozitivních (ekonomických) přínosů školení WBBS
musí být firmě nabídnuty určité možnosti
financování, které by přesvědčily zodpovědné zástupce firmy nejen o výhodách školení,
ale také o jeho proveditelnosti.
Financování z veřejných zdrojů nabízejí veřejné instituce na různých úrovních: na úrovni
EU, na vládní úrovni (ministerstva a jimi řízené organizace), Úřad práce, krajské i obecní
úřady. Do realizace vzdělávacích projektů se zapojují i zaměstnavatelské organizace,
jako hospodářské komory, odvětvové svazy a oborové asociace. Nabídky financování
nejrůznějších typů školení jsou dostupné na webových stránkách zmíněných organizací.
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Například Rakouská hospodářská komora spravuje databázi nejrůznějších informací
o možnostech financování7, např. pro další vzdělávání zaměstnanců8,
nízkokvalifikovaných zaměstnanců9, pro malé a střední firmy10, pro školení v digitáních
kompetencích11 atd.
Doporučuje se již ve fázi přípravy setkání se zodpovědnými zástupci firmy sestavit
přehled konkrétních možností financování odborného vzdělávání, a to v souladu
s očekávanými potřebami firmy. Prezentaci možností je vhodné doplnit o představení
přínosů takového vzdělávání.
Krátká reflexe:
Víte, kde najdete informace o možnostech financování z veřejných zdrojů
v České republice?
Víte, jak zvolit vhodné možnosti financování s ohledem na potřeby
konkrétní firmy již při přípravě prvního osobního kontaktu se
zodpovědnými zástupci firmy?

2.4.3 Průzkum potřeb pro další vzdělávání
Během setkání je velmi důležité dát zástupcům firmy dostatek šancí mluvit o současné
situaci ve firmě. Měli by být schopni mluvit o aktuálních potřebách a zájmech, výzvách
a obavách, stejně jako o nedávných nebo plánovaných změnách nebo
o restrukturalizačních opatřeních. Zvláště nové požadavky, kterým budou vystaveni
všichni zaměstnanci, by měly být v centru vaší diskuse. Protože to jsou důležité
argumenty pro realizaci školení WBBS. Pozorné naslouchání a kladení otázek přispěje
k rozvoji konstruktivního a příznivého dialogu. Tímto se může zodpovědný zástupce
firmy přesvědčit o způsobilosti trenéra a o hodnotě nabídky školení WSSB.

7

Wirtschaftskammer Österreich: Förderungen finden. Online:

https://www.wko.at/service/foerderungen.html?geltung%5B%5D=w&branche=0&fuer%5B%5D=1&
art=0&textfilter=#foerderdb-search-form (25.06.2018)
8 Wirtschaftskammer Österreich: AMS Qualifizierungsförderung für Beschäftigte - Förderung von
Weiterbildungsmaßnahmen in Wiener Unternehmen. Online:
https://www.wko.at/service/foerderungen/AMS_Qualifizierungsfoerderung.html (25.06.2018)
9 Wirtschaftskammer Österreich: Qualifizierungsförderung. Online:
https://www.wko.at/service/foerderungen/waff_Qualifizierungsfoerderung.html (25.06.2018)
10 Wirtschaftskammer Österreich: WAFF - Förderung Innovation und Beschäftigung für KMU. Online:
https://www.wko.at/service/foerderungen/W_neu_waff_Innovationsassistent.html (25.06.2018)
11 Wirtschaftskammer Österreich: aws Industrie 4.0. Online:
https://www.wko.at/service/foerderungen/aws-industrie-4.0.html (25.06.2018)
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Pokud s vámi zástupci firmy příliš nekomunikují, je třeba jim klást konkrétní otázky,
týkající se výše zmíněných bodů, tak aby se vyjasnila potřeba dalšího vzdělávání
zaměstnanců.
Jako příklad (podrobný dotazník naleznete v příloze) lze položit následující otázky:
•
•
•
•

V čem je vaše firma opravdu dobrá? V jaké oblasti aktivit vaší firmy byste získali
cenu nebo vyhráli v nějaké soutěži?
Jaké problémům (vnitřním i vnějším) firma v současné době čelí?
Jak se bude rozvíjet váš trh v příštích měsících? Jak se firma přizpůsobuje tomuto
vývoji? Jaké jsou cíle pro další roky?
Podívejte se na nízkokvalifikované zaměstnance a nekvalifikovanou práci: Budou
ovlivněni očekávanými změnami?

Nově získané informace musí být co nejpřesněji konkretizovány. Z nich lze odvodit
potřeby dalšího vzdělávání. Současně lze vyjasnit konečné pozitivní dopady školení
WBBS. Zástupci firmy potřebují být přesvědčeni, že realizace školení WBBS v jejich
firmě bude úspěšnou investicí, která rozvine různé základní dovednosti a kompetence
zaměstnanců, a to na základě jejich poptávky a očekávaných potřeb firmy. To vše by
pak mělo mít pozitivní a trvalý dopad na budoucí provoz a výsledky firmy.
Dalším důležitým bodem je zdůraznit a diskutovat o dostupných příležitostech
financování. Pokud se ředitel či personální ředitel seznámí s programy financování, je
pravděpodobné, že ve své firmě budou realizovat školení WBBS.
Když jsou identifikovány konkrétní potřeby a požadavky firmy a ředitel nebo personální
ředitel souhlasí s realizací školení WBBS, lze identifikovat a objasnit předběžný obsah
i organizační aspekty takého školení. Pro další konkretizaci zamýšleného školení WBBS
se doporučuje zapojit přímé nadřízené zaměstnanců. U nich lze předpokládat
podrobnější znalost všech vzdělávacích potřeb, problémů a tužeb svých zaměstnanců.

2.4.4 Konkretizace plánovaného školení WBBS a uzavření kontraktu
Po schválení realizace školení WBBS ve firmě ředitelem
nebo personálním ředitelem, měla by být podepsána
předběžná smlouva / rámcová smlouva mezi firmou
a vzdělávací institucí. Tato smlouva by měla obsahovat
základní rámec školení (viz příloha).
Následně je také nutné konkretizovat plánované školení
WBBS na jednom nebo více setkáních s přímými
Pixabay: Creative Commons
nadřízenými zaměstnanců. Trenér musí být na schůzku
dobře připraven a musí zajistit konstruktivní dialog s partnery. Na začátku vám může
pomoci kontrolní seznam / dotazník pro posouzení vzdělávacích potřeb firmy (viz
příloha).
Přímí nadřízení zaměstnanců také musí být přesvědčeni o smysluplnosti a očekávaných
pozitivních dopadech školení dříve, než mohou mluvit o konkrétních potřebách
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a obavách zaměstnanců. Přesvědčení přímých nadřízených má velmi důležitou roli při
rozvíjení konstruktivní a plodné spolupráce pro další konkretizaci obsahu a formy školení
i při skutečné realizaci školení WBBS. Tito nadřízeni jsou nezbytní pro výběr,
kontaktování a oslovení konkrétních zaměstnanců. Musí být schopni motivovat
zaměstnance k tomu, aby se školení WBBS účastnili a objasnit jim přínosy školení
WBBS.
Následující otázky by vám mohly pomoci při správném posouzení potřeb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaká vypadá pracoviště zaměstnanců a co přesně je jejich prací?
Jaké jsou konkrétní úkoly zaměstnanců, které z nich zvládají dobře a při kterých
pracovních postupech dělají chyby?
Které základní dovednosti a kompetence potřebují zaměstnanci k plnění svých
úkolů?
Mají všichni zaměstnanci potřebné dovednosti a kompetence nebo existují
nedostatky, které je třeba kompenzovat?
Byla v minulosti provedena zásadní restrukturalizační opatření nebo významné
změny, které měly přímý dopad na každodenní práci zaměstnanců?
Které konkrétní pracovní postupy byly ovlivněny a jaké dovednosti a kompetence
potřebují zaměstnanci k tomu, aby vykonávali příslušné práce správně?
Jaké základní požadavky byly změněny a jsou pro zaměstnance nové?
Kde jsou konkrétní nedostatky, které lze v průběhu školení WBBS kompenzovat?
Co by měli být schopni zaměstnanci zvládat lépe po školení WBBS a které
konkrétní dovednosti a kompetence bude třeba dále rozvíjet a zlepšovat?
Jak by mohlo být školení WBBS realizováno, aby zaměstnance motivovalo
k aktivní účasti?
Jaké obecné podmínky je třeba zvažovat pro snadné zapojení zaměstnanců?
Mělo by se školení WBBS konat v rámci pracovní doby nebo mimo ni a jak zajistit
včasnou realizaci školení WBBS?
Kde se má školení WBBS konat? Do jaké míry se může realizovat na pracovišti,
aby byl v co největší míře zajištěn přenos potřebných dovedností a kompetencí
v pracovním prostředí?

Pro zjištění a konkretizaci vzdělávacích potřeb a obsahu školení by tato diskuse měla
být vedena co nejkonstruktivněji. Jen tak lze připravit co možná nejvhodnější průběh
školení WBBS, a to jak z hlediska zaměstnanců, tak zaměstnavatele. Přímí nadřízení
zaměstnanců mají obvykle dostatečnou znalost jejich práce a vědí o možných
problémech, které vznikají při plnění jednotlivých pracovních úkolů. Také jsou schopni
poskytnout informace o hlavních a specifických úkolech a pracovních procesech, jejichž
provádění má školení WBBS zlepšit. Uvedený postup bude základem pro plánování
školení WBBS. Vyplatí se vtáhnout do diskusí také zástupce zaměstnanců (např.
odborů), ale také zástupce vedení firmy, dotčených oddělení. Tím je zabezpečeno
zohlednění širokého spektra pohledů a zájmů pro realizaci efektivního školení WBBS ve
firmě. Pro bližší specifikaci řešených úkolů je třeba hovořit i se zaměstnanci a navštívit
jejich pracoviště.
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Již v průběhu přípravných rozhovorů by měla být řešena další spolupráce trenéra
s přímými nadřízenými, zástupci zaměstnanců, dalšími příslušnými kolegy nebo
vedoucími oddělení, HR manažery a ředitelem v průběhu realizace školení WBBS.
Definování základních principů pravidelné výměny informací je důležité pro všechny
zúčastněné osoby, aby včas mohli vyjádřit případné připomínky či návrhy na změny,
vylepšení realizace školení WBBS. Tím bude zabezpečeno neustálé vyhodnocování
postupu realizovaného školení WBBS.
Po výše popsané přípravě musí být firma i vzdělávací instituce připraveny k podpisu
podrobné smlouvy o školení. V příloze naleznete příklad kontraktu, který používá BEST
Institut.
Předběžná smlouva, stejně jako finální smlouva o školení, jsou důležité pro dokumentaci
rámce školení, podrobností, cílů atd. Tak získají obě strany stejné chápání celého
projektu a dohodnou se na cílech a metodách, jak se vyhnout nedorozumění
a nespokojenosti jak v rámci realizace školení, tak i po jeho skončení.

Dobrý a podrobný plán školení je správným krokem k úspěchu

Pokud jde o časový rámec realizace školení, ukazuje praxe, že dva až tři týdny jsou
nevhodnější dobou trvání takového školení. Kratší školení by nemělo dostatečný vliv na
cílovou skupinu, zatímco delší doba by představovala značné finanční zatížení pro malé
a střední firmy, a to by pravděpodobně vedlo k tomu, že by se školení nerealizovalo.
Výchozím bodem vzdělávání WBBS je aktuální potřeba dalšího vzdělávání zaměstnanců
a vliv měnících se potřeb a pracovních procesů firmy. To je třeba vzít v úvahu při
plánování a realizaci školení WBBS. Budování základního porozumění a prostředí pro
intenzivní a konstruktivní spolupráci jsou nezbytnými předpoklady pro zajištění co
možná nejefektivnějšího a bezproblémového nastavení realizace školení WBBS.
Krátká reflexe:
Podívejte se na seznam otázek pro hodnocení požadavků na školení:
Které z nich jsou nejdůležitější? Přemýšlejte o dalších třech otázkách,
které by mohly být důležité, ale nejsou součástí seznamu.
Jaké problémy nebo obtíže mohou nastat ve fázi konkretizace a uzavírání
smlouvy? Jak byste jim čelil/a?

Příklad dobré praxe – profil školitelů WBBS v BEST institutu:
V BEST institutu mají trenéři WBBS následující profil.
• certifikát pro vzdělávání dospělých a koučování
• certifikát o školení v kulturních rozdílech a rovných příležitostech žen a mužů
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•
•

perfektní znalosti německého jazyka a komunikace
akademické vzdělání na magisterském stupni nebo osvědčení učitele pro střední
odborné vzdělání
• minimálně 2 roky tréninkových / koučovacích zkušeností s praxí na pracovišti,
preferováno 4 a více let
• věk – nejméně 25 let
Jejich úkolem je mimo jiné individuální a skupinové vzdělávání základních dovedností
v němčině, angličtině, matematice a informačních a komunikačních technologiích, dále
školení měkkých dovedností, vedení motivačních workshopů, koučování a individuální
podpora.

2.4.5 Hodnocení školení WBBS
Aby bylo možné prozkoumat přínos školení a zlepšení ve vymezených oblastech, ale
také jako základ pro budoucí vzdělávací projekty (bez ohledu na to, zda se jedná
o stejnou firmu nebo o jakoukoli jinou), je nezbytné posuzovat realizaci školení
v průběhu a po skončení školení. V tomto odstavci je krátký přehled témat hodnocení,
která jsou podrobněji popsána v kapitole 6.

Kvalitní hodnocení je základem budoucího úspěchu školení a
spokojenosti zákazníka

Školení by se neustále mělo odehrávat v prostředí, ve kterém budou využívány získané
znalosti a dovednosti. Trenér, ale hlavně účastníci školení se mohou přesvědčit
o úspěších školení. Nedostatky v jednotlivých oblastech tak budou okamžitě viditelné
a je možné je rychle odstranit prostřednictvím dalšího vysvětlení, praktického cvičení
a vykonávání konkrétních úkolů.
Zde hrají důležitou roli přímí nadřízení. Ti jsou schopni zhodnotit, zda zaměstnanci plní
své pracovní úkoly a jednotlivé kroky nebo zda ještě potřebují více praktických cvičení.
Zpětná vazba výkonu práce je pro zaměstnance důležitá a ovlivňuje další průběh školení
WBBS. Pokud přímý nadřízený sdělí svá pozorování ihned trenérovi, může být kurz
WBBS vhodně upraven již v rámci realizace.
Neustálá zpětná vazba od přímého nadřízeného i od zaměstnanců samotných je klíčová
pro vhodnou adaptaci školení WBBS tak, aby odpovídalo co nejlépe potřebám
zaměstnanců. Výsledkem školení WBBS by mělo zlepšení dovednosti a kompetencí pro
efektivnější provádění práce.
Zaměstnanci by měli mít příležitost vyjádřit svoji osobní spokojenost se školením WBBS
a s jeho výsledky. To ilustruje jejich úspěch při učení, pozitivně posiluje jejich
sebevědomí a motivaci. Výsledky školení by se měly promítnout do budoucí pracovní
praxe a každodenního života.
63

Financováno Evropskou unií

Závěrečné úvahy a hodnocení školení WBBS přináší cenné informace a závěry o tom,
do jaké míry bylo školení WBBS účelně realizováno, a jaké aspekty v plánování
a realizaci školení WBBS ve firmě by měly být zvažovány v budoucnosti. Průběžné
i závěrečné hodnocení ilustruje přínosy procesu kvalitního dalšího vzdělávání.
Hodnocení poskytuje cennou zpětnou vazbu, která musí být zohledněna v budoucích
projektech.
Trenér na konci školení WBBS vypracuje zprávu o výsledcích školení každého
zaměstnance a poskytne ji vedoucím oddělení, personálním manažerům, případně
řediteli spolu s odbornou dokumentaci celého procesu školení a výsledků a úspěchů
školení. Tak se zodpovědní pracovníci seznámí s rozšířením a zdokonalením potřebných
dovedností a kompetencí svých zaměstnanců. To bude mít pozitivní dopad na budoucí
provozní výkon a výsledky firmy. Současně se tím zodpovědní pracovníci utvrdí
v rozhodnutí investovat do budoucího vzdělávání svých zaměstnanců.
Krátká reflexe:
Jaké jsou přínosy hodnocení školení?
Jak můžete reagovat na to, když výsledky hodnocení neodpovídají vašim
očekáváním?

2.5. Odkazy
Veřejné služby zaměstnanosti v Rakousku (AMS) nabízejí velkou škálu statistických
hodnocení trhu rakouského práce, které zohledňují úroveň vzdělávání, např.
v následujícím aktuálním dokumentu:
http://www.ams.at/_docs/001_am_bildung_0518.pdf
Kromě statistických údajů publikovala instituce AMS článek o významu školení WBBS
na pracovišti ve spojení se školním vzděláváním v obchodě, turistice a technických
profesích:
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_info_388-389.pdf
Následuje učebnice evropského projektu "TRIAS - poradenství na pracovišti".
Zapojení zaměstnavatelů, dosažení nízké kvalifikace "nabízí komplexní informace,
příklady dobré praxe a nástroje pro školení WBBS:
https://www.oesb.at/fileadmin/TRIAS/TRIAS_Textbook_EN_Finalversion_LizenzCCBYS
A.pdf
Rozsáhlý článek "Učení založené na práci: proč? Jak? " od Richarda Sweeta zveřejnilo
OECD. Článek analyzuje výhody a dopady učení založeného na práci. Richard Sweet je
mezinárodní poradce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ze Sydney v Austrálii a je
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profesorem v oboru politiky vzdělávání a Katedry leadershipu a Centra pro studium
vzdělávacích systémů na univerzitě „Melbourne's Graduate School of Education“.
V letech 1998 a 2005 byl hlavním analytikem direktoriátu vzdělávání v OECD v Paříži,
kde byl odpovědný za rozsáhlé srovnávací výzkumy přechodu ze školy do zaměstnání,
ICT a vzdělávací politiky, kariérového poradenství a terciárního vzdělávání.
https://unevoc.unesco.org/fileadmin/up/2013_epub_revisiting_global_trends_in_tvet_
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Příloha 1
Kontrolní seznam pro “rozhovor ve výtahu” pro studenou akvizici firem
(převzato z projektu TRIAS – Poradenství na pracovišti12):

12

•

Koho chci získat jako zákazníka/spolupracujícího partnera?

•

Jaké jsou cíle mého rozhovoru s ním? Pokud je mým cílem získat partnera k další spolupráci:
Jak dosáhnu tohoto cíle?

•

Jak začnu konverzaci, abych ho zaujal? Jak získám jeho pozornost?

•

Jakou informaci chci předat svému partnerovi? Jak můžu popsat svoji nabídku, abych mohl na
konverzaci lehce navázat?

•

Jak zdůrazním přínosy a přidanou hodnotu mé konverzace s partnerem? Jaký přínos bude mít
jeho firma z mé nabídky? („Co je v tom pro mě?“)

•

Jak rozliším mezi mojí osobou a poskytovatelem vzdělávacích služeb

•

Chci emotivně oslovit partnera a získat zaujmout ho nabídkou:

•

Jak docílím toho, že partner bude pozorně naslouchat a bude si náš rozhovor pamatovat?

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/TRIAS_O3_Curriculum_DE_2017-erasmus.pdf
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Příloha 2
Příklad kontrolního seznamu/dotazníku pro pracovníka zodpovědného ve
firmě za zhodnocení vzdělávacích potřeb (převzato z projektu TRIAS –
Poradenství na pracovišti13)
Pro příští léta jsou pro náš trh nejdůležitější následující produkty a služby:
1. …
2. …
3. …
4. …

Jaké konkrétní změny očekáváte v blízké budoucnosti?
Organizační struktura firmy
Pracovní procesy
Nové technologie, digitalizace
Vývoj
Nákup, implementace
Reakce na změny na trhu
Přístup k nové cílové skupině zákazníků
Nové nabídky existujícím zákazníkům
Rozvoj inovací
Nové zákony, pravidla
Zavedení nových služeb
Optimalizaci řízení nákladů
Zavedení kontroly
Zlepšení kontrolního procesu

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Nejdůležitější změny (konkrétně)
1.
2.
3.
Při pohledu na nízkokvalifikované zaměstnance: Budou těmito změnami dotčeni?
Jak vtáhnete zaměstnance (hlavně ty nízkokvalifikované) do očekávaných změn?
Jak je na změny připravíte a jak je podpoříte při vyrovnávání se s těmito změnami?
Jak důležité jsou kompetence zaměstnanců pro dosažení cílů firmy?

13

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/TRIAS_O3_Curriculum_DE_2017-erasmus.pdf
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Příloha 3
Příklady smluv, které využívá BEST Institut:
Rámcová smlouva o školení
Mezi společností ______________________________________________
obchodní oblast _________________________________________________
a
vzdělávací institucí __________________________________________
obchodní oblast _________________________________________________
pro přibližný počet ___ až ___ školených.
Uvedená společnost uzavírá smlouvu s výše uvedenou vzdělávací institucí o provedení školení výše
uvedeného počtu zaměstnanců.
Školení probíhá na pracovišti.
Časový rámec výcviku začíná __.__.____ a končí na __.__.____.
Průměrný trénink trvá __ hodiny v časovém limitu __ týdnů na stážisty.
Náklady na ___ EUR za školeného (bez DPH) zahrnují
•
•
•
•
Obecné vzdělávací cíle jsou:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Další ujednání:

Kontaktní osoba vzdělávací instituce
Název: ___________________________________________________________
Telefonní číslo: _____________________ E-mail: ____________________________
Kontaktní osoba firmy
Název: ___________________________________________________________
Telefonní číslo: _____________________ E-mail: ____________________________
Podpisy, razítko společnosti, datum, místo
Firma:

Vzdělávací instituce:
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Personalizovaná vzdělávací smlouva
Mezi společností ______________________________________________
obchodní oblast _________________________________________________
a
vzdělávací institucí __________________________________________
obchodní oblast _________________________________________________
pro zaměstnance____________________________________________
telefonní číslo_________________________________________________
Na základě rámcové smlouvy o školení ze dne__________ uzavírá uvedená firma smlouvu s výše
uvedenou vzdělávací institucí o provedení školení výše uvedeného zaměstnance v období od
_____________ do ______________.
Školení probíhá _________ hodiny/_________dní (_____hodiny týdně během _______týdnů.

Firma podporuje účast na dosažení těchto cílů:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Další ujednání:

Kontaktní osoba vzdělávací instituce
Název: ___________________________________________________________
Telefonní číslo: _____________________ E-mail: ____________________________
Kontaktní osoba firmy
Název: ___________________________________________________________
Telefonní číslo: _____________________ E-mail: ____________________________
Podpisy, razítko společnosti, datum, místo
Firma:

Vzdělávací instituce:
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Modul 3

Výzva pro zaměstnance

Autor:
Helmut Kronika
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Úvod
Tento modul se zabývá tím, jak získat zaměstnance pro vzdělávání v oblasti základních
pracovních dovedností a jak je motivovat pro účast ve vzdělávacích programech.
V tomto ohledu je klíčová úloha HR manažerů a jejich zapojení do nastavení
vzdělávacího programu tak, aby byl funkční. Jsou to právě tito manažeři, kteří mohou
zaměstnancům přiblížit WBBS vzdělávání jako určitý bonus a pozitivní nabídku. A jsou
to právě oni, kdo může pomoci s identifikací aktuálních potřeb a možných potíží, které
mohou vyvstat v některých oblastech. Diskuse s personálními manažery nebo přímými
nadřízenými zpravidla může poskytnout cenné vstupní informace (více k tomuto rovněž
v kapitole 2).
Aktuální potřeby a zájmy musí být vyjasněny rovněž v diskusi se zaměstnanci, proto by
měl školitel během prvního setkání se školenými zaměstnanci naslouchat jejich
představám o školení. Společná návštěva pracoviště je pak dobrým řešením, jak nejen
poznat zaměstnance, ale i získat vhled do základních pracovních procesů. Proto, aby
školitel získal důvěru pro sdělování problémů a případných obtíží, se kterými se může
zaměstnanec setkat, je nutný citlivý a vhodný přístup školitele.
Informace, které se podaří získat, jsou výchozím bodem pro realizaci WBBS a úkolem
školitele pak je, vypracovat vhodný vzdělávací program, který reaguje na aktuální
potřeby a zájmy zaměstnanců. Navíc, musí školitel zvolit vhodné didakticko-metodické
přístupy, jejichž prostřednictvím je možné účastníky vzdělávání motivovat a vytvořit jim
podmínky pro akceptaci dalšího vzdělávání, jako hodnotné nabídky, která pozitivně
přispěje k jejich budoucí práci a životu.
V tomto modulu se budeme pokoušet odpovědět na otázky:
•
•
•
•

Jak můžeme zaměstnance přesvědčit k zapojení do WBBS programu?
Jak můžeme zaměstnance přesvědčit o smysluplnosti WBBS a minimalizovat tak
případný kontraproduktivní přístup?
Jaké faktory je nutné zohlednit při specifikaci WBBS tak, aby bylo zajištěno
adekvátní vzdělávací prostředí pro všechny zaměstnance?
Jaké didakticko – metodologické aspekty musí být zohledněny, aby byla na
straně zaměstnanců dostatečná motivace a převážila pozitiva dalšího vzdělávání?
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Informace o
základních
pracovních
dovednostech

•Definice a porozumění školení WBBS
•Důvody pro použití WBBS přístupu
•Cílová skupina
•Specifikace WBBS a přínosy

Analýza trhu a regionální síťování
Kontakt a spolupráce se zástupci firem
Přesvědčování zájmových skupin
Oslovení firem Uzavření smlouvy

Výzva pro
zaměstnance

Vytvoření
vzdělávací
nabídky

Realizace
školení
základních
pracovních
dovedností

Dokončení a
vyhodnocení

•Kontakt a přístup k jednotlivcům nebo ke skupině
•Seznámení se s pracovištěm
•Základní principy oslovení zaměstnanců
•Úloha a aktivity školitele

Návrh školícího programu pro orientované učení
Vzdělávací potřeby a zájmy
Cíle školení, obsah a formát školení
Vzdělávací příležitosti pro nízkokvalifikované

•Příležitosti pro školitele
•Faktory úspěchu školení v základních pracovních
dovednostech
•Transfer dovedností a dokumentace úspěchu školení
•Didaktické aspekty orientovaného učení
Definice a modely
Perspektivy hodnocení: zaměstnanec, zaměstnavatel,
školitel
Exante a průběžné hodnocení
Evaluační plán a certifikace zaměstnanců
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3.1. Přístup k zaměstnancům – Zahájení
3.1.1 Informační akce v práci
Pokud se vedoucí pracovníci nebo HR manažeři rozhodnou pro zahájení dalšího
vzdělávání pro své zaměstnance, zejména pak WBBS vzdělávání, je jejich odpovědností
tyto zaměstnance o plánovaném vzdělávání informovat. To lze zajistit například
prostřednictvím neformální akce, kde budou přítomni zaměstnanci, zástupci odborů
a budoucí školitel/é. Na takovéto akci je možné vysvětlit celkové podmínky realizace
vzdělávání, cíle vzdělávání a co je nejdůležitější, očekávané pozitivní efekty vzdělávání
pro zaměstnance.

WBBS - vzdělávání není trestem!

Nalézt vhodný a citlivý přístup, je nezbytným předpokladem k tomu, aby plánované
vzdělávání nebylo chápáno jako trest nebo povinná akce, které se musí zaměstnanec
účastnit, ale spíše jako příležitost pro získání dalších výhod v budoucí práci, ale
i každodenním životě.
U části zaměstnanců může nicméně zpráva o realizaci dalšího vzdělávání vyvolat
nejistotu a obavy. Zejména to platí u skupiny zaměstnanců, kteří jsou nedostatečně
kvalifikovaní, popřípadě nemají žádné dovednosti nebo u těch zaměstnanců, kteří
předčasně opustili školní vzdělávání. Všechny tyto skupiny mohou mít negativní
konotace k pojmu “vzdělávání” nebo “další vzdělávání”. Důsledkem pak mohou být
nepříjemné emocionální stavy, napětí, tlak na výkon nebo strach ze selhání. Tento
kontraproduktivní přístup je nutné vyloučit nebo alespoň minimalizovat hned na začátku
celého procesu, aby bylo možné dosáhnout potřebné míry ochoty a motivace
zaměstnanců pro účast ve vzdělávání.
Představení následujících základních informací a rámcových podmínek HR manažery
a školiteli, by proto mělo zahrnovat i přístup, který bude eliminovat potenciální obavy
a pochybnosti a bude naopak zvyšovat motivaci zaměstnanců k dalšímu vzdělávání.
V průběhu konání neformální akce, kde jsou o vzdělávání zaměstnanci informováni, ale
rovněž během celého procesu vzdělávání, hraje jazyk a způsob vyjadřování důležitou
roli. Způsob vyjadřování, musí být volen s velkým respektem, citlivě a pozitivně se
zaměřením na dobré skutečnosti a pozitivní momenty, dovednosti a kompetence. Pokud
se zaměříme ve svém projevu na nedostatky, negativa nebo na mezery ve znalostech,
způsobí tento přístup nejspíše demotivaci a rozladění na obou stranách, zejména pak
na straně zaměstnanců.
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• Organizační rámec a jeho podmínky: délka trvání & rozvrh výuky
Naplánování rozvržení dalšího vzdělávání ve firmě musí s předstihem provézt
odpovědný manažer ve firmě spolu se školitelem. Ten musí na jedné straně definovat
jaký rozsah vzdělávání základních pracovních dovedností je potřebný a také, jak dlouho
má vzdělávání trvat. Na druhé straně je také nutné rozhodnout, kdy se vzdělávání má
realizovat. Zde je pak důležitým kritériem pro rozhodování skutečnost, zda a do jaké
míry musí být další vzdělávání realizováno mimo pracovní dobu. Realizace vzdělávání
mimo pracovní dobu může totiž hrát významnou úlohu při akceptování vzdělávání jako
takového, a to právě zejména u skupin nízko kvalifikovaných zaměstnanců, kteří mají
obecně nižší otevřenost ke vzdělávání. Dopady tohoto rozhodnutí by se mohly projevit
rovněž v umocnění již existujícího spíše negativního postoje této skupiny zaměstnanců
ke vzdělávání.
Pokud bude realizován přístup dalšího vzdělávání mimo pracovní dobu, je nutné
zohlednit další moment a sice, jak umožnit toto vzdělávání zaměstnancům, kteří pečují
o děti. Je tedy pravděpodobné, že zaměstnanci spíše přijmou vzdělávání, které se bude
realizovat v rámci pracovní doby a nebude pro ně představovat dodatečné organizační
nároky. Rozhodnutí o realizaci vzdělávání v rámci pracovní doby, tedy může mít
pozitivní dopad na zvýšení účasti ve vzdělávání.
• Cíl – osobní profit
Správné pochopení očekávaných pozitivních efektů je pravděpodobně tím
nejvýznamnějším momentem při získání zaměstnanců pro WBBS vzdělávání a pro
vybudování ochoty účastnit se vzdělávání. I zde je na místě citlivý, vnímavý přístup. Je
vhodné zdůraznit, že zaměstnanci svými dovednostmi významně přispívají k úspěchu
firmy a jsou proto vnímáni jako její nepostradatelná součást. Další vzdělávání
zaměstnanců by mělo vycházet z již existujících kompetencí, které by měly reagovat na
poptávku. V určitých oblastech je možné prostřednictvím vzdělávání vyvážit slabé
stránky a nedostatky.

...opakujme znovu: přínos, přínos, přínos …

Zaměstnanci budou z WBBS ve firmě profitovat zejména tím, že:
• prohloubí a zdokonalí své základní dovednosti a kompetence, které jsou
relevantní pro jejich každodenní práci,
• budou schopni rychleji a efektivněji přijmout nové pracovní požadavky,
• pracovní úkoly budou zvládat rychleji, v lepší kvalitě a efektivněji,
• budou schopni zvládnout nové pracovní úkoly,
• získají větší rutinu a jistotu při výkonu práce,
• zvýší svoji sebeúctu, nezávislost a důvěru ve schopnost učit se a podat výkon,
• budou se aktivněji zapojovat do pracovního týmu a budou samostatně přebírat
a plnit úkoly,
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•
•
•

•

•
•
•
•

budou pociťovat přijetí mezi kolegy a v týmu a budou moci dále rozvíjet své
kompetence,
vytvoří pozitivní a motivující přístup ke změně na pracovišti,
zvýší se jejich zájem o pracovní proces, o další rozvoj a rozšíření jejich dovedností
a kompetencí a o rovněž jejich otevřenost učit se a zapojit se do dalšího
vzdělávání,
prostřednictvím svého pozitivního příkladu mohou vytěsnit případné dosavadní
negativní zkušenosti se vzděláváním, to může přispět k jejich další motivaci
k prohlubování dovedností a kompetencí,
obsah vzdělávání může být přímo použit v praktických situacích,
plní své úkoly s vysokou motivací a osobním zapojením,
prostřednictvím vzdělávání mohou objevit nové profesionální perspektivy ve
firmě,
zvýší se jejich spokojenost ve firmě a méně často zvažují změnu zaměstnání.

Výše uvedené pozitivní efekty musí být zaměstnanci vnímány jako skutečná hodnota
a osobní přínos, který bude mít pozitivní vliv na jejich každodenní práci. Pro správné
vystižení očekávaných potřeb, je vhodné hned na začátku realizované neformální
informační akce ukázat příklad úspěšného WBBS vzdělávání. Pokud budou prezentované
výhody a přínosy vnímány ze strany zaměstnanců jako reálné (a i pro ně přínosné),
budou spíše považovat další vzdělávání za smysluplné. I to je důvodem, proč mají být
případné výhrady ze strany zaměstnanců řešeny na počátku realizace vzdělávání.
• Obsah orientovaný na zaměstnance
Dalším neméně důležitým faktorem pro minimalizaci možného kontraproduktivního
přístupu zaměstnanců je zdůraznění zaměření se na jednotlivá témata a otázky, které
jsou pro ně důležité v každodenním pracovním a osobním životě. Je nutné zdůraznit, že
vzdělávání nebude představovat nutnost učit se rozsáhlé, komplexní bloky. Oblasti
a témata, ve kterých budou mít zaměstnanci zájem o hlubší znalosti a jistotu jejich
porozumění, budou do WBBS zahrnuty
a budou dále rozpracovány a průběžně
zdokonalovány prostřednictvím dalšího
vzdělávání a praktického školení na
pracovišti. Cílem je, aby zaměstnanci
získali větší jistotu a rutinu v provádění
jejich denních pracovních úkolů. To může
představovat například zvládnutí napsání
pracovního dopisu na počítači, tvorbu
přehledu nákladů v Excelu, rychlý
průzkum na internetu, komunikaci se zákazníkem.
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Zaměřeno na zaměstnance!

Středobodem při plánování WBBS vzdělávání by měly být potřeby a zájmy
zaměstnanců. Tento přístup by měl být zaměstnancům přiblížen během úvodní
neformální informační akce tak, aby došlo ke zvýšení zájmu o plánované další
vzdělávání, a naopak ke snížení případných negativních postojů. Školení by mělo
obsahovat rovněž volitelné vzdělávací bloky, které by si zaměstnanci mohli volit podle
svých zájmů a subjektivních potřeb. Volitelná část vzdělávání by měla být při své
implementaci flexibilní, na druhou stranu ve smlouvě o vzdělávání mohou být zahrnuty
různé podmínky pro realizaci povinného vzdělávání (podrobněji Kapitola 2).
• Rozvržení vzdělávacích kurzů – orientace na zaměstnance
Samotná realizace WBBS vzdělávání musí být závislá na skutečných vzdělávacích
potřebách zaměstnanců. Předpokladem je, že různé metodické přístupy s jasným
zaměřením na kompetence a maximální praktičnost, reagují nejlépe na různé potřeby
zaměstnanců a na jejich vzdělávací preference. Zaměstnanci by měli být také
seznámeni s tím, že vzdělávání není v tomto případě vedeno frontálně, ale spíše
prostřednictvím různých vzdělávacích přístupů a uspořádání, praktických cvičení.
Během vzdělávání budou jako modelové vzdělávací situace využívány konkrétní případy
z pracovního procesu ve firmě, a to s cílem podpořit rozvoj osobních dovedností
a kompetencí zaměstnanců.
V závislosti na potřebách a na konkrétním obsahu probíraných témat, může být WBBS
vzdělávání realizováno ve velkých nebo malých skupinách nebo může být naopak pojato
jako individuální vzdělávání s podporou školitele. Cílem je vytvořit možnost nastavit
přesně takové podmínky, které přispějí k celkovému úspěchu vzdělávání a povedou ke
zvýšení ochoty, motivace a sebedůvěry zaměstnanců v oblasti dalšího vzdělávání.
Příklad: Vzdělávání v základních pracovních dovednostech, FAKOM, Německo;
Karin Behlke, Stephanuswerk Isny – využito na první informační schůzce
Prezentace zahrnovala témata zmiňovaná v textu výše, zejména:
• Organizační rámec vzdělávání – (trvání vzdělávání, začátek a konec, místo)
• Cíl (jaké znalosti a dovednosti potřebujete (myšleno zaměstnanci) pro váš další
profesionální výkon, jak vás může školitel podpořit, jaké vítáte metody a
témata)
• Charakter vzdělávacích kurzů je orientován na zaměstnance (ne každý bude
dělat totéž, vy si vyberete metody a témata, která vám budou vyhovovat,
možnost rozhodnout se po třetím vzdělávacím bloku, zda budu nebo nebudu
pokračovat).
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Krátká reflexe:
Představte si sami sebe na pozici zaměstnance:
Jaké nastavení kurzu, jakou organizaci kurzu a vzdělávací přístupy
a metody byste preferoval/a? Proč?
Jaké benefity by pro Vás byly nejpřínosnější a nejvhodnější? Proč?
Byl/a byste ochotný/á se účastnit vzdělávání, které by se konalo mimo
pracovní dobu? Proč (proč ne)?

3.1.2 Potkejme se na pracovišti
Pro lepší konkretizaci a naplánování WBBS vzdělávání je doporučována společná
návštěva pracoviště. Zde se může školitel setkat se zaměstnanci přímo na jejich
pracovišti a může s nimi řešit povahu různých úkolů, které na pracovišti zajišťují, hovořit
o základních postupech a jednotlivých procesech ve firmě nebo například o inovacích
a změnách, které ve firmě probíhají. I v tomto případě je nutný empatický přístup, který
vytvoří dobrý základ pro příští konstruktivní spolupráci při realizaci WBBS vzdělávání.
Školitelé musí vystupovat jako ti, kdo se zajímají a plně spolupracují se zaměstnanci.

Základem pro úspěšné WBBS vzdělávání ze strany školitele je poznání
budoucích účastníků školení a jejich práce

Cílem tedy je získat konkrétní informace pro správné naplánování WBBS vzdělávání.
Kromě vzájemného poznání se, patří budování vzájemné důvěry k nezbytným prvním
krokům. Proto musí školitel velmi pozorně naslouchat zaměstnancům, když mluví o sobě
a o své práci. Kromě poslouchání (a vyhodnocování informací) by měl školitel rovněž
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klást otázky tak, aby mohl konkretizovat aktuální potřeby, zájmy a případné potíže
a problémy, které zaměstnanci v běžném životě řeší.
Školitel může použít následující otázky:
•
•
•
•

•
•

•

Které úkoly/pracovní postupy fungují, ve kterých se zaměstnanci cítí jistí?
Které oblasti/témata zaměstnance obzvláště zajímají? Které jsou zábavné?
Které pracovní činnosti dělají zaměstnanci rádi a které ne?
Které pracovní činnosti se ukázaly jako problematické a ve kterých by
zaměstnanci ocenili větší jistotu? Jak lze této jistoty dosáhnout? Která
témata/jaké zaměření vzdělávání mohou přispět ke zlepšení situace?
Jak se doposud řešily případné problémy a obtíže, např. zaměstnanec
kontaktoval jiné zaměstnance a našli společné řešení, atp.?
Pokud jsou problémy řešeny v rámci týmu: jaké podmínky a souvislosti jsou
vnímány jako pozitivní a užitečné a jaké jsou vnímány jako problematické? Bylo
by možné lepší nastavení?
Atd.

V závislosti na konkrétní firmě a sektoru, ve kterém působí, mohou školitelé klást přesně
cílené otázky týkající se specifických pracovních postupů a diskutovat je se zaměstnanci.
Školitelé by se tedy měli předem seznámit s charakterem práce a pracovních procesů
ve firmě tak, aby se v diskusi nejen orientovali, ale mohli ji aktivně řídit a získat všechny
potřebné informace pro další práci. Naslouchání a pokládaní otevřených otázek
představují základní přístupy školitele k zaměstnancům, jejichž prostřednictvím může
získat informace a nastolit atmosféru vzájemné důvěry, respektu a spolupráce.
Jak je uvedeno výše, je důležité nezatěžovat první kontakt se zaměstnanci zacílením
pouze na obtíže a problémy. Pokud dostanou zaměstnanci možnost hovořit o svých
úspěších v každodenní praxi, budou pravděpodobně později sdílnější k diskusi a k řešení
problémů, které se mohou ve firmě vyskytnout.
Takto vedený dialog může školiteli zajistit cenné informace, které mu pomohou správně
rozvrhnout a naplánovat WBBS vzdělávání. Zároveň se prostřednictvím takto vedeného
dialogu posiluje vědomí zaměstnanců o váze a důležitosti jejich potřeb a zájmů, které
slouží jako výchozí body pro nastavení WBBS. Tento přístup by měl být prezentován na
úvodním informačním neformálním setkání. Pokud se s potřebami zaměstnanců dále
pracuje, vidí, že jejich přání a potřeby jsou brány vážně a to může být důležitým
momentem pro odbourání případných negativních postojů, které souvisí s jejich
zapojením do dalšího vzdělávání.
Příklad: Výměna informací, která je součástí metodiky projektu GO-Project, Švýcarsko
V metodice projektu GO-projektu jsou uvedeny tři metody, jak identifikovat
vzdělávací potřeby zaměstnanců. Metody jsou popsány následujícím způsobem:
1. Metoda založena na profilaci potřeb
2. Metoda založena na testování
3. Metoda založena na GO-popisech
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Výběr metody je závislý na velikosti a typu firmy, počtu zapojených zaměstnanců
a také na cílech a rámci vzdělávacích opatření. Výsledkem může také být doporučení
kombinace dvou metod.
Metoda 1 – založená na postupném zpřesnění vzdělávacích potřeb, jejíž použití je
vhodné zejména tam, kde je zapojeno menší množství zaměstnanců a cílem
plánovaného vzdělávání je zlepšení výkonu zaměstnanců na jejich současné pozici.
Může se jednat například o návaznost na požadavky zajištění kvality systému.
Metoda 2 – zjišťuje vstupní úroveň potencionálních účastníků školení, a jejíž použití
je vhodné u větších firem, resp. u firem s větším počtem zaměstnanců. Je také vhodná
v případech, kdy je cílem identifikace schopností zaměstnanců ve vztahu k měnící se
situaci na pracovišti, popřípadě ve vztahu k měnící se pozici zaměstnance.
Metoda 3 – její použití je vhodné tam, kde neexistuje žádný požadovaný profil ve
smyslu základních dovedností a není možné jej vytvořit nebo by jeho tvorba nedávala
smysl. Výchozím bodem pro diskusi mezi zástupci firma a zaměstnanci je popis každé
oblasti kompetencí, která je definována v GO metodice.
Vhodným přístupem k zaměstnancům je rovněž průběžné využití vizualizace přínosů
vzdělávání WBBS. Školitel by měl mít prostor pro sdílení pozitivních zkušeností s WBBS
vzděláváním, které získal jak v rámci spolupráce s firmou, pro kterou vzdělávání
připravuje, tak prostřednictvím úspěšné realizace WBBS vzdělávání v jiných firmách.
Zaměstnanci jsou pak otevřenější ztotožnit se s prezentovanými příklady konkrétních
pokroků a dříve tak dosáhnout očekávaných přínosů.
Pokud budou zaměstnanci vnímat nabídku dalšího vzdělávání jako skutečnou šanci pro
doplnění chybějících znalostí v některých odvětvích a pro zvyšování svých kompetencí,
počáteční pochybnosti ustanou a budou nahrazeny pozitivním přístupem a větší ochotou
zapojit se do vzdělávání.
Krátká reflexe:
Představte si sami sebe na pozici zaměstnance, který má přetrvávající
pochybnosti a negativní přístup k dalšímu vzdělávání: Jaký přístup a jaké
další informace byste rád/a obdržela proto, abyste byl/a přesvědčen/a
k účasti v dalším vzdělávání?
Jaké intervence byste přijal/a pro snížení možných budoucích obav
zaměstnanců ze zapojení do dalšího vzdělávání a k podpoře otevřenosti
ke vzdělávání.

3.2. Získání zaměstnanců pro WBBS vzdělávání
Jak již bylo zmíněno, pro školitele tvoří výchozí bod pro plánování WBBS vzdělávání
informace, které získal od zaměstnanců například během návštěv firmy. Stejně tak
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důležité jsou však i informace, které získal školitel při jednáních s HR manažerem nebo
s přímými nadřízenými zaměstnanců. Tyto informace jsou základem pro konkretizaci
vzdělávání ve smyslu účasti, celkových požadavků na vzdělávání a motivace
zaměstnanců k aktivnímu zapojení a spolupráci. Školitel musí nastavit vzdělávání tak,
aby mělo pozitivní zahájení, musí vyloučit jakékoliv zbývající pochybnosti a negativní
přístup ke vzdělávání. Dobrý start představuje významný moment, kterým lze
přesvědčit zaměstnance o smyslu vzdělávání a jeho přínosech a také jím lze potvrdit
nezbytnou míru ochoty zapojení se do vzdělávání.
Účast zaměstnanců na vzdělávání musí být zaznamenávána, např. podpisem do
prezenční listiny, která je předávána přímému nadřízenému nebo HR manažerovi
společně se zprávou o obsahu konkrétní vzdělávací lekce a se zprávou o aktivní účasti
zaměstnance. Tato dokumentace pak slouží jako určitý důkaz o provedeném vzdělávání
a účasti na něm jak směrem ke vzdělávací instituci (školiteli), tak směrem
k zaměstnanci (vzdělávanému).

Vnitřní motivace je ta nejlepší

WBBS vzdělávání musí být nastaveno tak, aby co možná nejrychleji vedlo
u zaměstnanců zapojených do vzdělávání k pocitu úspěchu. Kromě tohoto
psychologického momentu, musí vzdělávání reálně zvýšit kompetence zaměstnanců
a odstranit jejich případné nedostatky, které v různých oblastech zaměstnanci mohou
mít. V rámci vzdělávání je nutné využívat takové přístupy a volit taková témata a formy
vzdělávání, které budou mířit na motivaci zaměstnanců, a to během celého procesu
vzdělávání. Účinné a dobře nastavené motivace školeného zaměstnance je možné
dosáhnout prostřednictvím jeho vnitřní motivace. Ta je založená na tom, že školený
zaměstnanec dělá a učí se věci, které ho zajímají a vnímá je jako užitečné a smysluplné.
Radost ze vzdělávání, vzájemného se učení a společné práce tvoří základ pro pozitivní
ovlivnění motivace a vůle učit se a podávat aktivní výkon. Výhodou nastavené vnitřní
motivace pak je, že není potřeba velkého počtu externích pobídek, které by podpořily
proces vzdělávání. To ale neznamená, že na začátku celého procesu není potřebný vliv
externí motivace prostřednictvím školitele nebo zaměstnavatele; naopak, jejich
pozitivní vstup je často rozhodující. Pro podporu vnitřní motivace vzdělávaných
zaměstnanců musí být zhodnoceny jejich zájmy a mělo by jim být umožněno podílet se
na výběru obsahu vzdělávání.14

14

Wirtschaftspsychologische Gesellschaft: Intrinsische und extrinsische Motivation. Online:

https://wpgs.de/fachtexte/motivation/intrinsische-und-extrinsische-motivation/ (27.06.2018)
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Z tohoto důvodu je vhodné, aby se školitel seznámil se získanými informacemi ještě
před zahájením WBBS vzdělávání. Cílem, ke kterému by úsilí školitele pak mělo
směřovat, je vytvoření atraktivního vzdělávacího programu, který zaměstnancům
poskytne tu nejlepší podporu při získávání nové kompetence. Pouze tímto způsobem je
také možné zajistit motivaci zaměstnance a jeho ochotu účastnit se aktivně celého
vzdělávacího procesu WBBS vzdělávání.

3.2.1 Poptávkově orientované WBBS vzdělávání
Pokud již známe konkrétní zaměstnance, kteří se mají WBBS vzdělávání účastnit, je
vhodné zaměřit se na analýzu cílové skupiny a položit si následující otázky: jaké mají
tito zaměstnanci požadavky?; jedná se o homogenní skupinu, kde mají její členové
obdobná očekávání, požadavky a zájmy?; jedná se spíše o různorodou skupinu, která
je složená z mužů, žen různého věku, různého původu, z různého sociálního prostředí,
s různými postoji a motivacemi?; jaké jsou specifické potřeby/omezení případných
podskupin (např. ženy pečující o člena rodiny, migranti, mladí muži, apod.)? Tato
kritéria je nutné zohlednit při přípravě a plánování WBBS vzdělávání.
Příklad dobré praxe – praktická zkušenost s nízko kvalifikovaným
vzdělávaným zaměstnancem, BEST Institute, Vídeň, Rakousko
Cílová skupina nízko kvalifikovaných zaměstnanců se ukazuje jako poměrně
heterogenní a také náročná skupina. Každodenní praxe vzdělávání, které zajišťuje Best
Institute ukazuje, že častými účastníky vzdělávání jsou migranti. Někteří se již
v Rakousku narodili, jiní přišli do země jako uprchlíci v několika málo posledních letech.
Většina z nich má problémy s německým jazykem, to se ostatně potvrzuje i u skupiny
nízko kvalifikovaných osob bez migračního pozadí, kde je největším problémem psaná
forma. Mnozí z nich opustili předčasně vzdělávací systém, téměř všichni pocházejí
z prostředí, které nemá ke vzdělávání žádný vztah. Zde jsou naopak v některých
případech výjimkou migranti, kteří mají řádné vzdělání a rovněž pracovní zkušenost ze
země původu. Přesto v Rakousku, jako v nové hostitelské zemi, mají problém uplatnit
se na adekvátní pracovní pozici, částečně kvůli předsudkům, ale zejména kvůli
chybějícím certifikátům, popř. potvrzením uznávajících jejich vzdělání, ale také kvůli již
zmiňované jazykové nevybavenosti. Zpravidla jsou pak zaměstnáni v oborech, které
zaměstnávají nízko kvalifikované osoby, jako jsou čistírny, gastronomie, pečovatelské
služby, u mužů stavebnictví a bezpečnostní služby. Jedním z největších problémů u této
skupiny je motivace; podstatná část těchto osob nemá o vzdělávání nejmenší zájem.
Aby školitel dosáhl výsledků, musí se zaměřit na motivované jednotlivce.
• Specifické potřeby cílových (sub-) skupin
V případě jednotlivých firem se v případě cílových skupin bude jednat o více či méně
heterogenní celky. Dokonce i v případě homogenních skupin (například složení: muži,
ženy), budou existovat různé faktory, které mají v konečném důsledku vliv na
heterogenní charakter skupiny zejména, pokud se zaměříte na jednotlivé
charakteristiky, jako jsou věk, rodinná a sociální situace, vzdělání a profesionální
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zkušenosti. Zároveň je nutné při přípravě WBBS vzdělávání zohlednit i určité
skutečnosti, které mohou být pro dílčí skupiny společné.
Jedná se například o podceňování schopností v případě žen na mateřské/rodičovské
dovolené. Zejména v případě žen s nižším nebo dokonce neúplným vzděláním dochází
k přehlížení neformálních kompetencí získaných během jejich každodenní péče o rodinu
nebo domácnost, například organizování, stanovení priorit, empatie atp. WBS
vzdělávání by v tomto případě mělo směřovat ke zvýšení povědomí o kompetencích
a mělo by iniciovat konkrétní úkoly, které těmto ženám umožní znovu využít jejich
dostupné kompetence a zvýší jejich sebevědomí.
Vědomé vnímání kompetencí, má zásadní význam pro sebehodnocení a zvýšení
motivace u všech zaměstnanců. To může hrát klíčovou roli při jejich zapojení do procesu
vzdělávání. Nutné je využívat kompetencí cílových (pod)skupin jako jsou například
mladí/staří/muži/ženy a pracovat s nimi po dobu celého vzdělávacího programu.
Například mladí zaměstnanci, kteří jsou zkušenými uživateli smartphonů a tabletů,
mohou své znalosti předávat svým starším kolegům. Mohou provádět internetový
průzkum nebo využívat různé aplikace ke splnění úkolů. Naopak starší kolegové mohou
těm mladším předávat pracovní zkušenosti, nápady a tipy pro usnadnění každodenní
práce.
• Specifické potřeby různých typů vzdělávajících se osob
Další proměnnou, kterou musí školitel uvážit je různorodost těch, co se vzdělávají.
Každý účastník vzdělávání je jiný vzdělávací typ, což má zásadní vliv na průběh
a výsledek vzdělávání. Jednou z možností, jak na heterogenitu skupiny z tohoto pohledu
reagovat je nabídnout soubor metod, ze kterého si účastníci vyberou pro ně
nejvhodnější přístup a metody vzdělávání.
Lze předpokládat, že jednotlivé vzdělávací typy a vzdělávací preference se projeví při
samotném vzdělávání. Školitel proto musí reagovat na tyto vzniklé skutečnosti flexibilně
a pružně tak, aby byly aktuální požadavky na vzdělávání zohledněny.
Jako praktický nástroj pro řešení specifických potřeb různých typů vzdělávání se
osvědčil krátký obecný úvod, kterým jsou představeny na začátku WBBS vzdělávání
jednotlivé přístupy, metody a strategie vzdělávání. Zpravidla tak dochází k pozitivnímu
ovlivnění vzdělávání a k případné eliminaci negativních zkušeností získaných během
školního vzdělávání. Zaměstnanci tak spíše získají důvěru ve své schopnosti vzdělávat
se a mohou ke vzdělávání přistoupit pozitivně.
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Krátká reflexe:
Jak ovlivní heterogenita cílové skupiny vzdělávání?
V jakém ohledu se bude lišit vzdělávání v situaci, kdy se bude jednat
o vzdělávání migrantů?
Jak má školitel zareagovat, pokud zaznamená negativní přístup ke
vzdělávání, který vznikl na základě špatné zkušenosti se školním
vzděláváním?

3.2.2 Navazující vzdělávání a vzdělání zaměřené na kompetence
Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, získané kompetence a dovednosti
zaměstnanců představují cenný zdroj, ze kterého je při plánování WBBS školení možné
vycházet. Aby bylo možné zaměstnance správně zaujmout a motivovat, je nutné
rozpoznat kompetence, které musí každodenně využívat k plnění pracovních úkolů
a mají pro ně klíčový význam.
Úkolem školitele tak je použít takové přístupy, cílená cvičení a úkoly, jejichž pomocí
zjistí potenciál, dovednosti a kompetence zaměstnanců. V závislosti na zaměření
a charakteru úkolů, které mají být předmětem WBBS vzdělávání, je vhodné nabídnout
jednoduché, ale prakticky orientované úkoly, jejichž prostřednictvím zaměstnanci
prokáží své kompetence. Významným momentem pro vytvoření pozitivního přístupu ke
vzdělávání je zajistit rychlý počáteční úspěch při zahájení vzdělávání, to má obrovský
dopad na další proces vzdělávání.
Další krok, který může nastat, je způsob, jakým prezentovat nový obsah. V tomto
případě je vhodné zaměstnancům prezentovat nový obsah nebo přístupy k řešení
problému či konkrétní pracovní kroky tak, aby byly propojeny s jejich stávajícími
znalostmi a zkušenostmi. Důležité je dát zaměstnancům prostor pro aktivní zapojení
a prezentaci jejich kompetencí a zkušeností právě například prostřednictvím praktických
úkolů nebo cvičení. Tak se mohou prezentovat jako odborníci pro určitou oblast
a představit konkrétní pracovní postupy, metody práce či zkušenosti.
Je nutné zajistit, aby zaměstnanci mohli v rámci WBBS vzdělávání využít své dovednosti
a kompetence. Tím se jejich kompetence posílí i rámci pracovního výkonu.

3.2.3 Využití dostupného potenciálu a synergií
Prostřednictvím aktivního zapojení zaměstnanců do WBBS vzdělávání je možné odhalit
existující potenciál zaměstnanců a zpřístupnit ho ostatním. Zaměstnanci by se měli
navzájem učit a měli by se naučit využívat synergie. Měli by působit jako aktivní
spolutvůrci vzdělávání, kteří přinášejí své zkušenosti a poznatky, ze kterých může mít
přínos každý účastník vzdělávání. Nabízí se způsob práce formou tandemů, v malých
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nebo větších skupinách, kde se podmínky pro kolektivní spolupráci liší a existují zde
i jiné možnosti aktivního zapojení.
Zaměstnanci, kteří se účastní WBBS vzdělávání by měli být povzbuzováni k aktivní
účasti na společných cvičeních, plnění úkolů nebo k řešení problémů. Vnímáním přístupů
ostatních zaměstnanců, dochází k rozšiřování vlastní perspektivy, kromě toho jsou
posilovány i měkké dovednosti, mezi které patří především: týmové práce, kompetence
k řešení problémů, kompetence k organizaci práce, konstruktivní spolupráce. Vzájemné
učení a společné jednání představují výrazný přínos WBBS učení a mělo by být jeho
výrazným faktorem.
Školitel proto musí zvážit optimální nastavení vzdělávání tak, aby umožňovalo
zaměstnancům aktivně prezentovat svůj potenciál, dovednosti a kompetence a aby
docházelo ke vzájemnému učení. Aktivní zapojení zaměstnanců může zlepšit jistotu,
motivaci a pozitivní přístup k učení. Zároveň je prokázáno, že společné učení a práce
přináší nové pohledy a synergie, které rozšiřují možnosti vnímání.

3.2.4 Vysoká praktická orientace WBBS vzdělávání
Při realizaci WBBS vzdělávání je nezbytné dodržet kritérium praktické relevance.
Vhodné je proto spojení teorie a praxe, v tomto případě tedy přenesení získaných
znalostí, dovedností a kompetencí do každodenního pracovního procesu. Používají se
rozmanité způsoby, které motivují zaměstnance chovat se aktivněji, zejména se jedná
o řadu cvičení nebo úkolů, které mohou být zpracovány samostatně nebo v tandemu
ev. (malé) skupině, kdy se opakovaně promítá nutnost použít nové nebo existující
kompetence k zajištění větší rutiny a jistoty při samotném výkonu práce.

Učení se praxí

Pixa Bay: Creative Commons

Pro praktickou realizaci výše zmíněného existuje řada možností: práce na počítači,
popřípadě na různých technických strojích; dialog nebo hraní rolí k procvičení
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konverzace, např. rozhovor se zákazníky, dodavateli, kolegy atp.; řízení diskuse;
dosažení stanovených výsledků práce (individuálně a ve skupině) např. dodržení
nákladů, získání nových dodavatelů atp. V závislosti na sektoru či firmě, se mohou
objevovat různá témata pro praktické řešení úkolů. Důležité je, aby cvičení byla
prováděna v dostatečném čase a prostoru pro jejich dokončení.
Prostřednictvím praktického využití toho, co se zaměstnanci naučili, dochází k potvrzení
smyslu vzdělávání a ke zdokonalení dovedností a kompetencí zaměstnanců. Úspěch má
vliv na motivaci a zapojení zaměstnanců a WBBS vzdělávání je návazně pozitivně
vnímáno.
Krátká reflexe:
Z jakého důvodu může být pro cílovou skupinu nízko kvalifikovaných
zaměstnanců praktický přístup přínosnější a úspěšnější?
Jak může školitel vnést teorii o základních dovednostech do praktického
vzdělávacího procesu? Zamyslete se nad konkrétními příklady.

3.2.5 Různé vzdělávací metody
Při zohlednění informací uvedených v předešlých kapitolách, je zjevné, že klíčové je
zvolení adekvátní metodiky pro přípravu WBBS vzdělávání a pro specifikaci jeho obsahu,
úkolů a dílčích témat. Rozhodnutí o využití metodiky leží na školiteli. Existují různé
přístupy – kompendia (např. interaktivní, získávání praktických znalostí, vizualizace,
zpětná vazba), které by měly být vhodné jak pro aktivní přístup, tak pro komplexní
vzdělávání. Využívání jiných přednáškových metod, než je frontální přístup, včetně
demonstrace nových, aktivačních učebních přístupů a metod, má motivující dopad na
zaměstnance. Využívání těchto metod jednoznačně přispívá rovněž k redukci
negativních očekávání, které se váží ke vzdělávání, resp. k dalšímu vzdělávání.
Obecně lze tvrdit, že metody
vzdělávání by měly být co možná
nejblíže praxi. A to nejenom
s ohledem
na
praktickou
relevanci, ale rovněž s ohledem
na způsob vzdělávání, který by
měl
být
rovněž
prakticky
orientován.
Učení
se
praxí/děláním
může
být
prováděno tak, že vzdělávaní se
učí nevědomě. Mohou rozvíjet
své kompetence, aniž by si
uvědomili, že se učí.
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Aktivní rozvoj a praktické využití různých dovedností a kompetencí umožňuje
zaměstnancům skutečně poměrně rychle prožít úspěch, a tedy i povzbudit jejich
motivaci k účastni na vzdělávání (vnitřní motivace)
Krátká reflexe:
Jaké znáte školící/vzdělávací metody?
Které byste doporučil/a pro danou cílovou skupinu a pro kontext WBBS
vzdělávání na pracovišti? Z jakého důvodu?

3.2.6 Průběžné hodnocení spokojenosti
Důležité kritérium pro udržení motivace zaměstnanců nebo dokonce pro zvyšování
motivace zaměstnanců a jejich ochotu účastnit se WBBS vzdělávání je jejich
spokojenost s průběhem WBBS. Školitel by proto měl průběžně hodnotit spokojenost
účastníků se vzděláváním, a to pomocí různých zpětnovazebných metod. Hodnocení lze
provádět na konci každého dne, při dosažení určitých mezníků nebo při podezření na
určité negativní signály či nespokojenost. V závislosti na sektoru nebo na firmě, stejně
jako na obsahu, úkolech a tématech, budou řešeny různé potřeby. To je důvodem, proč
je nezbytné soustavné působení školitele tak, aby v případě vznikající nespokojenosti
došlo k její včasné identifikaci a správné reakci na ni.
Zaměstnanci musí mít od zahájení vzdělávání informaci, že jejich názory a jejich
případné obavy budou brány vážně. Proto by na straně zaměstnanců neměly být obavy
sdělit školiteli nespokojenost, neporozumění, nejednoznačnost při vzdělávání nebo jiné
problémy. Nespokojenost může také souviset s obsahem vzdělávání, zvolenými
metodami, zvoleným rámcem, ve kterém se vzdělávání odehrává nebo s chováním
ostatních zaměstnanců atd.
Uspokojivé řešení situace a příčiny problému je možné řešit jedině tehdy, pokud má
školitel o vznikající nespokojenosti povědomí. Nedorozumění a konflikty je potřeba řešit
okamžitě, aby nedocházelo k jejich eskalaci a případným negativním dopadům na celou
skupinu. Zaměstnanci by měli dát jasný signál školiteli, pokud považují obsah a/nebo
metodologické postupy za nevhodné, příliš snadné nebo příliš obtížné atp. Sledování
spokojenosti a naladění vzdělávajících se zaměstnanců zamezuje kontraproduktivním
efektům, jakým může být snižující se ochota zaměstnanců účastnit se vzdělávání.
Na konci WBBS vzdělávání je pravidlem spokojenost vzdělávaných zaměstnanců
vyhodnocovat, toto vyhodnocení je podrobněji popsáno v modulu 6. Závěry
a doporučení pro zlepšení WBBS vzdělávání mohou být návazně využity při dalším
plánování WBBS.
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3.2.7 Kontrola výsledků vzdělávání
Kromě spokojenosti zaměstnanců by se měly vzít v úvahu výsledky učení během celého
WBBS vzdělávání. Mezi možnosti, jak zkontrolovat výsledky vzdělávání a pokrok
v dovednostech a znalostech patří například ústní/písemná revize naučeného obsahu,
kvízy, praktická cvičení a plnění praktických úkolů. Důraz musí být položen na praktický
přístup. Ten dává oběma - školiteli i školenému zaměstnanci - dobrou zpětnou vazbu
o úspěšnosti vzdělávání a v případě nedostatků nebo nejednoznačnosti může být
zajištěna rychlá náprava například formou opakovaných vysvětlení, prezentováním
nebo ukázkou na jiných příkladech.
Zaměstnanci jsou požádání, aby komunikovali a dotazovali se na otázky, které je
zajímají nebo nejasnosti v probírané látce. Ujasnění nejasností a získání dodatečných
informací je považováno jako cenný zdroj poznání a jako přidaná hodnota je vnímáno
i to, že aktivní přístup lze využít návazně v pracovním i každodenním životě po skončení
WBBS vzdělávání.
Pro zaznamenání výsledků vzdělávání se osvědčila forma vzdělávacího deníku, do
kterého se v průběhu celého procesu WBBS vzdělávání zaznamenávají výsledky
vzdělávání a osobních přínosů. Je možné zde hodnotit a dokumentovat úkoly, výsledky
i zpětnou vazbu. V příloze je uveden příklad takového deníku pro účely WBBS
vzdělávání. Jeho úkolem je také udržovat dlouhodobější přehled o probírané látce, jejím
obsahu a o celém průběhu vzdělávání. S pomocí deníku je pro řadu vzdělávaných
zaměstnanců jednodušší reagovat na probíranou látku a vyhodnotit význam a přidanou
hodnotu vzdělávání pro každého z nich. Dokumentují se osobní dojmy a postřehy, ale
zaznamenává se i zpětná vazba ostatních vzdělávaných zaměstnanců nebo školitele.
Tento přístup umožňuje provést sebehodnocení a může přispět k zintenzivnění procesu
učení, udržení motivace a ochoty vzdělávat se15.
Krátká reflexe:
Přemýšlejte o cílové skupině
pracovních dovedností:

a

kontextu

vzdělávání

základních

Proč je důležité výstupy vzdělávání kontrolovat a dokumentovat?
Jaké metody byste (ne)doporučil/a ke kontrole výstupů vzdělávání.
Z jakého důvodu?

15

Stangl Werner, [werner.stangl]s arbeitsblätter. Lerntagebücher als Werkzeuge für

selbstorganisiertes Lernen, online: http://arbeitsblaetter.stangltaller.at/LERNTECHNIK/Lerntagebuch.shtml (28.06.2018)
89

Financováno Evropskou unií

3.2.8 Školitel jako mediátor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
Pro úspěšný průběh celého vzdělávacího procesu je zcela zásadní role školitele. Ten má
mimo jiné úlohu zprostředkovatele mezi zaměstnavatelem (řídícím pracovníkem)
a vzdělávaným zaměstnancem. V průběhu vzdělávání působí školitel jako mediátor
mezi těmito skupinami a snaží se o naprosto transparentní komunikaci, aby nedocházelo
k nedorozuměním. Pokud nastanou obtíže, neshody nebo jakékoliv komplikace
související s WBBS vzděláváním, je to opět školitel, který se musí snažit o smíření
a návrh řešení situace.
Příklad dobré praxe – “obchodní kontakty” jako pojítko mezi
zaměstnavatelem a zaměstnanci, Best Institut, Vídeň, Rakousko:
Best Institut se sídlem ve Vídni využívá tzv. „obchodní kontakty“ (ne přímo sám
školitel), které mají za cíl nejen samotnou přípravu, ale také dohled a následnou
podporu během a po ukončení vzdělávání na pracovišti. V případě problémů,
pochybností či jakýchkoliv otázek, které se týkají vzdělávání, může zaměstnavatel,
stejně tak jako zaměstnanec, kontaktovat „obchodní kontakt“. To může být provedeno
telefonicky, e-mailem nebo osobním kontaktem (nejvhodnější způsob). Cílem je řešit
nebo předcházet nedorozuměním a problémům. Tento způsob intervence není zpravidla
vnímán jako nevhodný, protože „obchodní kontakt“ pracuje velmi citlivě a respektuje
práva, role a úkoly zaměstnavatele. Tato služba může zvýšit úspěšnost vzdělávání
a může napomoci ke spokojenosti jak zaměstnavatele, tak i vzdělávaného
zaměstnance.

3.2.9 Návazné aktivity a udržitelnost

Vzdělávání skončilo… a co nyní?

Na konci každého WBBS vzdělávání je na místě věnovat se udržitelnosti výsledků
vzdělávání a maximalizaci dopadu vzdělávání. Školitel a vzdělávaný zaměstnanec musí
společně promyslet budoucí plány týkající se osobního rozvoje a zaměřit se na
následující okruhy:
• Jaké jsou podmínky?
• Co je reálné?
• Co dává smysl?
• O co se vzdělávaný zaměstnanec nejvíce zajímá?
• V čem je vzdělávaný zaměstnanec dobrý?
Návazný osobní rozvoj může mít podobu dalšího vzdělávání, získání certifikátu nebo
podobu celoživotního vzdělávání a naplňování profesních cílů v rámci firmy.
Naplánovaný vzdělávací proces by měl mít písemnou podobu, kterou zpravidla
vypracuje školitel a poskytne ji ke konzultaci vzdělávanému zaměstnanci a také
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nadřízenému/HR manažerovi, a to zejména z důvodu zajištění transparentnosti,
udržitelnosti a dopadu celého procesu WBBS vzdělávání.
S cílem zajistit udržitelnost výsledků WBBS vzdělávání je rovněž možné tam, kde je to
vhodné, poskytnout individuální podporu formou návazné péče. Tato forma podpory
musí být zaměstnavateli oznámena a specifikována před zahájením, respektive
odsouhlasením vzdělávání WBBS a podpisem smlouvy, a to včetně časového rámce
a rozsahu (např. individuální podpora do 4 hodin během 3 měsíců).
Příklad dobré praxe – následná péče v Best Institutu, Vídeň, Rakousko:
Většina vzdělávacích projektů, které realizoval Best Institut má v sobě zahrnutu nabídku
individuální podpory po ukončení vzdělávání. Například (původně) vzdělávaný
zaměstnance, který potřebuje podporu do 3 hodin během 3 měsíců po ukončení
vzdělávání. Podpora může být realizována jako osobní setkání, telefonní rozhovor, emailová komunikace, Skype atp. V případě, že řeší obdobné problémy několik
zaměstnanců, je možné uspořádat také skupinové sezení.

3.2.10 Posílení vzdělávaného
Cíl, který by měl být nadřazen všemu, co bylo doposud o WBBS vzdělávání řečeno, by
měl spočívat v motivování zaměstnanců k zajištění odpovědného pracovního a osobního
života. Zaměstnanci by proto měli být informováni o svých možnostech a případných
cestách pro další cílený rozvoj. Pracovní i osobní život tak může být pozitivně ovlivněn
prostřednictvím dalších možností, které na začátku WBBS vzdělávání nejsou
zaměstnanci známé.
Pozitivní zkušenost z WBBS vzdělávání může představovat odrazový můstek pro
získávání návazných informací o dalších možnostech vzdělávání. Tento moment je zcela
klíčový zejména pro osoby s nízkým vzděláním. Předpokladem je, že WBBS vzdělávání
je vnímáno jako aktivita, ze které má zaměstnanec osobní přínos, a která mu přinese
pozitivní změnu do pracovního a osobního života.
Pokud uvážíme všechny aspekty, důležité je uspořádat vhodné vzdělávací nastavení,
včetně učebních pomůcek, aby došlo k maximální podpoře vzdělávaných zaměstnanců
a udržení jejich motivace a ochoty vzdělávat se během celého vzdělávacího cyklu.
Krátká reflexe:
Představte si, že jste vzdělávaný zaměstnanec: Jaké další didakticko –
metodické aspekty mohou být pro Vás důležité pro naplánované WBBS
vzdělávání tak, aby bylo dosaženo zvýšení kompetencí a byla zajištěna
udržitelnost vzdělávání?
Jaká konkrétní opatření podniknete, pokud budou ve skupině
zaměstnanci, kteří budou skupinu negativně ovlivňovat díky své
nespokojenosti?
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3.3. Odkazy
Kendra Cherry, spisovatelka, vzdělavatelka a psycholog, publikovala tisíce článků na
různá témata z oblasti psychologie, včetně osobnostní psychologie, sociálního chování,
dětské terapie, výzkumných metod atd. Jako specialistka na psychosociální rehabilitaci
využívala behaviorální, kognitivní a socializační strategie tak, aby pomohla svým
klientům s rodinnými vztahy, hodnocením interakcí, agresivitou, sociálními dovednostmi
a akademickými obtížemi. V následujících dvou článcích popisuje, jak funguje motivace
a jaký je rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací16:
https://www.verywellmind.com/what-is-intrinsic-motivation-2795385
https://www.verywellmind.com/differences-between-extrinsic-and-intrinsicmotivation-2795384
Článek “The Learning-by-Doing Principle” by Hayne W. Reese z West Virginia University,
publikováno v BEHAVIORAL DEVELOPMENT BULLETIN Vol. 11, 2011, je vědecký text
o učení se praktickým prováděním (Learning by doing), což je po staletí uplatňovaný
přístup. Měl mnoho zastánců včetně takových, jako jsou: Plato, Thomas Hobbes, Karl
Marx and Mao Zedong, Montessori and John B. Watson. Přístup má také mnoho forem,
objevovat věci versus řídit se instrukcemi, praktická zkušenost versus čtený poznatek,
praktická teorie a praktická dialektika. V článku je zahrnuto několik diskusí o formách
s příklady tak, aby bylo vysvětleno, co principy představují, je zde i jejich modifikace
jako je instruované učení se praktickou zkušeností a pozitivní výklad efektivity17:
http://psycnet.apa.org/fulltext/2014-55719-001.pdf
Článek “How can we motivate adults to engage in literacy and numeracy
learning?” od Davida Mallowse a Jennifer Litster publikovaný Government Office for
Science v roce 201618:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/590873/skills-lifelong-learning-motivating-engagement.pdf

16

Cherry Kendra, Intrinsic Motivation. Why You Do Things, online:

https://www.verywellmind.com/what-is-intrinsic-motivation-2795385 (28.06.2018)
Cherry Kendra, Extrinsic vs. Intrinsic Motivation: What's the Difference?, online:
https://www.verywellmind.com/differences-between-extrinsic-and-intrinsic-motivation-2795384
(28.06.2018)
17 Reese Hayne W., The Learning-by-Doing Principle, in BEHAVIORAL DEVELOPMENT BULLETIN Vol.
11 (2011), online: http://psycnet.apa.org/fulltext/2014-55719-001.pdf (28.06.2018)
18 Mallows David, Litster Jennifer (Government Office for Science, 2016), How can we motivate
adults to engage in literacy and numeracy learning? Future of Skills & Lifelong Learning Evidence
Review, online:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
590873/skills-lifelong-learning-motivating-engagement.pdf (29.06.2018)
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3.4. Literatura
Informace použité v této kapitole vycházejí z mnoha extenzivních “obchodních
kontaktů” a od školitelů Institutu BEST, který disponuje mnohaletou praxí v oblasti
WBBS vzdělávání, vzdělávání na pracovišti a spoluprací s firmami. Doplňkové zdroje
jsou:
Stangl Werner, [werner.stangl]s arbeitsblätter. Lerntagebücher als Werkzeuge für
selbstorganisiertes Lernen, online: http://arbeitsblaetter.stangltaller.at/LERNTECHNIK/Lerntagebuch.shtml (28.06.2018)
Wirtschaftspsychologische Gesellschaft: Intrinsische und extrinsische Motivation.
Online: https://wpgs.de/fachtexte/motivation/intrinsische-und-extrinsischemotivation/ (27.06.2018)
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Příloha 1
Datum: __.__.____
Vzdělávací deník
•

Co jsem se dnes naučil?

•

Co mohu uplatnit v mé (každodenní) práci?

•

Toto bylo snadné:

•

Toto bylo náročné:

•

Co musím stále zlepšovat?

•

S tímto jsem spokojen, protože…

•

Poznámky
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Modul 4

Tvorba vzdělávacího programu pro školení
základních pracovních dovedností na
pracovišti

Autoři:
Dr. Anna Trichopoulou
Popi Sourmaidou

ERGANI CENTER, GREECE
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Úvod
Tento modul je věnován tvorbě vzdělávacího programu pro WBBS. Jsou zde popsány
jednotlivé kroky tvorby vzdělávacího programu s přihlédnutím ke všem třem dimenzím
školení: znalostem, dovednostem a postojům. Plánování a návrh školení zahrnuje
analýzu poptávky a školících potřeb, návrh projektu, monitorování koordinace
a realizace a posouzení dopadu školení.
Je třeba vzít v úvahu skutečné potřeby a zájmy firmy i zaměstnanců. Předchozí dva
moduly (moduly 2 a 3) jsou výchozím bodem pro analýzu potřeb a návrh školení.
Tento modul představuje, jak lze identifikovat konkrétní požadavky a potřeby školení
v základních dovednostech, a jak lze z identifikovaných potřeb vytvořit obsah vzdělávání
a rozvoje kompetencí.
Modul je návodem pro koordinátory a školitele, kteří mají odpovědnost za přípravu
WBBS. Zaměřuje se na následující otázky:
•
•
•
•
•
•

Jaké jsou kroky návrhu školení?
Co je při přípravě a plánování školení WBBS specifické?
Jaké jsou komponenty úspěšného školení?
Jaké jsou potenciální překážky v realizaci WBBS školení?
Které didaktické metody a techniky jsou nejúčinnější?
Co musí školitelé znát?

V modulu 1 je uvedeno, že WBBS školení je založeno na principu orientovaného učení.
Podle tohoto přístupu
„jsou v centru pozornosti aktuální situace na pracovišti a učení je zakotveno
v požadavcích pracoviště, na konkrétních pracovních situacích. Skutečné
vzdělávací prostředí umožňuje pracovat s reálnými problémy v autentických
situacích… “.
Při čtení tohoto modulu by si měli lektoři vždy uvědomovat a používat principy
efektivního navrhování kurzů vzdělávání dospělých na základě principů situačního učení.
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Informace o
základních
pracovních
dovednostech

•Definice a porozumění školení WBBS
•Důvody pro použití WBBS přístupu
•Cílová skupina
•Specifikace WBBS a přínosy

Analýza trhu a regionální síťování
Kontakt a spolupráce se zástupci firem
Přesvědčování zájmových skupin
Oslovení firem Uzavření smlouvy

Výzva pro
zaměstnance

Vytvoření
vzdělávací
nabídky

Realizace
školení
základních
pracovních
dovedností

Dokončení a
vyhodnocení

•Kontakt a přístup k jednotlivcům nebo ke skupině
•Seznámení se s pracovištěm
•Základní principy oslovení zaměstnanců
•Úloha a aktivity školitele

Návrh školícího programu pro orientované učení
Vzdělávací potřeby a zájmy
Cíle školení, obsah a formát školení
Vzdělávací příležitosti pro nízkokvalifikované

•Příležitosti pro školitele
•Faktory úspěchu školení v základních pracovních
dovednostech
•Transfer dovedností a dokumentace úspěchu školení
•Didaktické aspekty orientovaného učení

Definice a modely
Perspektivy hodnocení: zaměstnanec, zaměstnavatel,
školitel
Exante a průběžné hodnocení
Evaluační plán a certifikace zaměstnanců
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4.1. Návrh vzdělávacího programu
Vzdělávací proces lze popsat jako čtyřúrovňový:
•
•
•
•

Identifikace potřeb
Plánování školení
Realizace školení
Hodnocení školení

Obr. 5: Čtyřúrovňový vzdělávací proces

Školení musí být plánováno a připraveno s dostatečným předstihem.
Návrh WBBS školení zahrnuje několik základních kroků:
Kroky tvorby vzdělávacího programu
1

Analýza vzdělávacích potřeb

2

Identifikace cílů vzdělávání

3

Tvorba obsahu vzdělávání

4

Výběr školících metod

5

Hodnocení přípravy školení
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 Před začátkem přípravy jakékoliv nabídky školení je třeba
mít na paměti:

 Nízkokvalifikovaní zaměstnanci jsou zaměstnávání na nejméně
bezpečných pracovištích, a proto je pro ně školení nejdůležitější
a nejcennější v jakékoliv firmě! Navzdory tomu nejsou ve firmách
nastaveny mechanismy k překonávání nechuti zaměstnavatelů školit
nízkokvalifikované zaměstnance.

 Všechny fáze přípravy školení musí být co nejjednodušší
a nejkonkrétnější.

 Veškeré znalosti, které si mají zaměstnanci osvojit, musí
vycházet z jejich reálných zkušeností.

 Pozitivní přístup je klíčem k tomu, aby se dospělí, kteří nejsou
zvyklí se učit, cítili bezpečně.

 Schopnost změny je nejdůležitějším nástrojem pro školitele
i účastníka školení.

 “Neexistuje nic trvalého kromě změny”, Hérakleitos 

4.1.1 Analýza vzdělávacích potřeb
Pro WBBS školení neexistuje univerzální přístup, ale cíle učení, obsah, zaměření
a způsob učení jsou přizpůsobeny potřebám a požadavkům nízkokvalifikovaných
zaměstnanců a jsou v souladu s potřebami zaměstnavatelů.
Školení poskytované dospělým lidem musí zohledňovat jejich charakteristiky, prostředí,
ze kterého vycházejí, jejich potřeby, požadavky a předchozí zkušenosti. Učení by
nemělo řešit pouze nedostatečné dovednosti, ale mělo by také účastníkům umožnit, aby
si zvykli se i nadále učit. Zapojení zaměstnanců do osvojování si základních dovedností
není snadné; zaměstnanci by si měli být informováni o tom, jak budou ze školení
profitovat. Proto je nanejvýš důležité aplikovat obecné zásady vzdělávání dospělých,
s ohledem na přístupnost, obsah, způsob i organizaci učení. Realizace školení by měla
zahrnovat flexibilitu z hlediska potřeb, načasování a doby trvání v souladu se situací
účastníků.
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Vzdělávání dospělých na pracovišti musí také brát v úvahu potřeby zaměstnavatelů.
Učení jejich zaměstnanců musí být pro ně relevantní. To nutně neznamená, že by se
mělo soustředit výhradně na praktické nebo technické dovednosti spojené s prací; firmy
také oceňují přenositelné dovednosti a základní dovednosti jsou také nezbytné
v pracovním prostředí obecně (EU, 2018, Podpora vzdělávání dospělých na pracovišti,
s. 32–33).
Prvním krokem pro rozvoj vzdělávacího programu je analýza vzdělávacích potřeb. Je to
systematická metoda pro určování toho, co způsobilo nižší než se očekávaný výkon
pracovníků.
Slovo „potřeba“ samo o sobě znamená, že něco chybí nebo se brzy nebude dostávat.
Základní otázky, které nakonec povedou k potřebnému školení, jsou následující:
•

Co je potřeba?

•

Proč je to nutné?

•

Kdo to potřebuje?

Existují tři úrovně analýzy vzdělávacích potřeb: organizační, profesní a individuální
zhodnocení):
•

Organizační analýza: Je zaměřena na dovednosti, znalosti a schopnosti, které
společnost potřebuje ke splnění svých strategických cílů.

•

Analýza práce: Tento typ hodnocení je zaměřen na konkrétní úkoly, znalosti
dovedností a schopnosti požadované od zaměstnanců v rámci společnosti.

•

Individuální analýza: Zaměřuje se na výkon jednotlivého zaměstnance a určuje,
jaké školení by mělo být pro daného jednotlivce provedeno.

Více podrobností o analýze vzdělávacích potřeb je uvedeno v modulu 2.
Analýza vzdělávacích potřeb pro základní pracovní dovednosti je zaměřena na
zaměstnance, jejichž základní dovednosti nestačí ke splnění pracovních požadavků.
Základní dovednosti jsou popsány a analyzovány v modulu 1 následovně: ústní
komunikace, písemná komunikace, matematické kompetence, digitální kompetence,
základní komunikace v angličtině, základní zdravotní kompetence, základní finanční
kompetence, sociální dovednosti.
Po analýze potřeb vyvstává otázka, jak využít výsledky analýzy potřeb k rozvoji
kompetencí potřebných na pracovišti. Za účelem realizace orientovaného učení jako
didaktického principu byly vyvinuty tzv. deskriptory (viz modul 1), informací
o základních rámcích dovedností založených na práci nebo profilů základních pracovních
dovedností vyvinutých společností Skills Norway (Odbor celoživotního učení norského
ministerstva školství a výzkumu). Profily základních pracovních dovedností popisují, jak
jsou čtení, psaní, počítání, ústní a digitální dovednosti součástí pracovních úkolů
v různých povoláních. Profily ukazují, jaké konkrétní základní dovednosti by
zaměstnanci měli mít, a vždy jsou založeny na cílech dovedností.
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„Profily základních pracovních dovedností jsou nástrojem, který má usnadnit navrhování
kurzů základních dovedností přizpůsobených potřebám každého pracoviště
a jednotlivým studentům. Profily popisují, jak jednotlivé základní dovednosti používají
zaměstnanci v určitém povolání. Profily jsou založeny na cílech kompetencí.
Prostřednictvím použití těchto profilů mohou zaměstnavatelé získat přehled
o dovednostech, které je třeba posílit, a pracovníci si mohou zvýšit povědomí o své
potřebě dalšího vzdělávání v oblasti základních gramotností, početní, ústní komunikace
a digitální kompetence“.
V příloze I najdete anglický překlad pracovního profilu asistentů mateřských škol,
vytvořený ve spolupráci s různými podniky, organizacemi a učiteli. Cílem tohoto
norského příkladu je inspirace pro poskytovatele kurzů, kteří si mohou vytvořit vlastní
adaptace profilů pro tvorbu kurzů, které budou skutečně relevantní pro potřeby
účastníků.
Ve fázi plánování WBBS školení je důležité analyzovat hlavní charakteristiky
zaměstnanců / účastníků - pohlaví, věk, kvalifikace, odborné zkušenosti, stávající
základní dovednosti, očekávání - a shromažďovat informace na základě následujících
otázek:
• Jaké kompetence k učení mají studenti?
-

Jaká je jejich odbornost?

-

Jaké mají kognitivní dovednosti?

- Osobní přístup k učení?
- Jazyková kompetence (ústní a psaný projev)?
- Sociální kompetence?
- Emoční kompetence?
• Jaký je postoj účastníků k nabídce WBBS školení?
• Znají se účastníci navzájem?
Mezi nejdůležitější předpoklady učení patří následující oblasti kompetence:
Odbornost:
Znalosti, porozumění, dovednosti (vztahující se k příslušnému obsahu / cílům nabídky
WBBS školení).
Kognitivní dovednosti:
Inteligence, schopnost plánování i akce, paměť, schopnost učit se, dovednosti pro řešení
problémů, schopnost rozpoznávat vztahy.
Osobní přístup k učení:
Nezávislost, koncentrace, ochota učit se, vytrvalost, přesnost, motivace, využívání
různých nástrojů.
101

Financováno Evropskou unií

Jazykové znalosti:
Ústní a písemné.
Sociální kompetence:
Týmová práce, komunikační dovednosti, schopnost řešit konflikty, odpovědné chování,
ochota pomáhat.
Emoční kompetence:
Obava z učení, sebeúcta, tolerance k frustraci tolerance, emoční stabilita, očekávání
úspěchu nebo neúspěchu.
Zdroj: www.toolbox-aog.de
Návrh dotazníku pro sběr důležitých předběžných informací na začátku
školení WBBS
Popis
✓
✓
✓
✓
✓

práce
Jaké úkoly mate ve firmě?
Co se vám na vaší práci líbí?
Co se vám líbí méně nebo nelíbí?
Co vykonáváte snadno?
Co je pro vás složité?

Kompetence
✓ Jaké mate školní vzdělání?
✓ Jaké profesní kurzy jste absolvoval?
✓ Co dalšího jste se naučil?
✓ Jaké jsou vaše další pracovní zkušenosti?
✓ Jaké mate koníčky? Co rád děláte?
Osobní cíle
✓ Co byste chtěl ve vaší práci dělat lépe? (např. ústní nebo psanou komunikaci,
počítání, práci s penězi, organizaci práce)
✓ Chtěl byste vykonávat další úkoly? Jaké?
Očekávání od absolvování vzdělávání
✓ Co očekáváte jako výsledek absolvování kurzu?
Nejvhodnější metodou pro výběr dostupných informací o aktuálních dovednostech
a účastníků jsou rozhovory a pozorování při práci.

 Nízkokvalifikovaní zaměstnanci, kteří se účastní školení, mají
často více vzdělávacích potřeb. Ve fázi analýzy potřeb bychom měli
odhalit jejich hlavní potřeby, abychom je mohli posoudit a dosáhnout
dalšího rozvoje zaměstnanců. 
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Rozhovor s M. Vogiatzisem, obchodním poradcem a školitelem

V prvním kroku návrhu školení je nutné posoudit dostupné zdroje pro
uskutečnění školení:
• Specifické procesy, formuláře, dokumentační systémy ve firmě
• Rozpočet
• Vybavení
• Pracovní doba
• Kontaktní osoby společnosti
Po dokončení tohoto kroku budou identifikovány determinanty vzdělávacího rámce
a měly by být zodpovězeny následující otázky:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Kdo je zaměstnanec, základní charakteristika
Proč se školení bude konat
Jaký je obsah vzdělávacího programu
Kde se školení bude realizovat
Kdy se bude školení konat
Jaké zdroje jsou pro školení k dispozici (EKEPIS, 2006)

Krátká reflexe:
Jaké nástroje nejčastěji používáte pro analýzu vzdělávacích potřeb?
V čem se cítíte dobře připraveni?
V čem byste potřebovali nebo chtěli rozšířit své kompetence?

4.1.2 Identifikace vzdělávacích cílů
Cíle učení jsou určitým typem dohody mezi školitelem a účastníky a slouží k tomu, aby
byl účel školení konkrétní a měřitelný. Cíle musí být zaměřeny na požadované výsledky
z hlediska obou stran.
Učební cíl je to, co účastník školení bude schopen udělat, vysvětlit nebo prokázat na
konci školení. Efektivní cíle učení by měly být jasné a založené na výkonu a výsledky
musí být pozorovatelné a měřitelné.
Cíle musí naplňovat vzdělávací potřeby programu a musí odpovídat skutečnému
potenciálu účastníků. Cíle jsou rámec, podle kterého školitelé určují podrobný obsah
školení, vybírají vhodné vzdělávací techniky, potřebné školicí materiály a metody
hodnocení dosažení výsledků.
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Cíle učení jsou úzce spojeny s kompetencemi. Kompetence tvoří základ standardů
dovedností, které specifikují úroveň znalostí, dovedností a schopností požadovaných pro
úspěch na pracovišti, a slouží jako potenciální měřící kritéria pro hodnocení získání
kompetencí.
Rozdíl mezi kompetencemi a cíli učení
Kompetence definují aplikované dovednosti a znalosti, které umožňují lidem úspěšně
vykonávat jejich práci, zatímco cíle učení jsou specifické pro předmět výuky.
Kompetence se vztahují k jednotlivým pracovním povinnostem, rolím a schopnostem
jednotlivce. Slouží k ověření toho, že účastník školení se skutečně naučil, co definovaly
cíle učení. Cíle učení popisují, čeho by měli být studenti schopni, vyjadřují to, co se mají
studenti naučit a kompetence popisují, jak se ujistit, že to umějí.
Skutečnost, že nedostatky v kompetencích vedou k poptávce po školení, kompetence
jsou přímo spojeny s cíli školení. Užitečným a často používaným zdrojem při stanovování
cílů učení je Bloomova taxonomie kognitivních dovedností (Bloom, 1956) a pozdější
revize Shane (1981), Gagne (1985) a další.
Identifikovali tři oblasti vzdělávacích cílů
•
•
•

Kognitivní: mentální dovednosti (znalosti)
Afektivní: růst pocitů nebo emocionálních oblastí (přístupy)
Psychomotorické: manuální nebo fyzické dovednosti (dovednosti)

Domény jsou dále členěny, od nejjednodušších po nejsložitější prvky. První z těchto
domén je kognitivní doména a je zaměřena na intelektuální výsledky. Tato doména je
dále rozdělena do kategorií nebo úrovní. Nastíněné podkategorie nejsou jediné a existují
i další systémy nebo hierarchie, které byly vytvořeny pro vzdělávací svět. Bloomova
taxonomie je však snadno pochopitelná a je pravděpodobně v současnosti
nejrozšířenější.

Obr. 10: Bloomova taxomomie kognitivního učení

Různí vědci shrnuli, jak používat Bloomovu taxonomii. Hlavní myšlenkou taxonomie je,
že to, co pedagogové chtějí, aby studenti věděli (zahrnutí do cílů vzdělávacích cílů),
může být uspořádáno do hierarchie od menších po složitější. Úrovně jsou postupné,
takže před dosažením další úrovně musí být zvládnuta předchozí úroveň.
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Jak popsat kompetenci:
1. Každá kompetence je měřitelná a / nebo pozorovatelná
2. Každá kompetence je založena na výkonu
3. Nepoužívejte hodnotící nebo relativní přídavná jména (nepoužívejte slova jako dobrý,
efektivní, vhodný)
4. Nepoužívejte hodnotící nebo relativní příslovce (nepoužívejte slova jako rychle,
pomalu, okamžitě)
5. Nepoužívejte kvalifikující fráze (nepoužívejte frázi jako „Psát s větší důvěrou“)
6. Řekněte, co máte na mysli, pouze pomocí nezbytných slov
7. Podle potřeby používejte všechny domény:
Znalosti: vzory, koncepty
Dovednosti: praktické schopnosti
Postoj: uvědomování si pocitů, hodnot, motivace19
Příklad použití vhodných sloves při psaní kompetencí WBBS:
Úroveň znalostí: Co mohou studenti prokázat slovně?
Používejte slovesa jako: definujte, identifikujte, pojmenujte, poznejte, rozpoznávejte,
vyjmenujte.
Dovednosti: Co mohou studenti udělat v praxi?
Používejte slovesa jako: navrhněte, reprezentujte, vytvářejte, skládejte, aplikujte,
měňte, používejte, registrujte a provádějte.
Postoje: Co jste schopni cítit nebo změnit v chování?
Používejte slovesa jako: cítit, mobilizovat, vyzývat, přijímat, oceňovat, přijímat,
odmítat, cítit, podporovat (viz: www.eoppep.gr)
Závěrem lze říci, že rozvoj efektivních cílů souvisejících s účelem školení není snadný
úkol. Ale po několika jednoduchých krocích by to mohlo být velmi užitečné. Cíle by měly
být psány z pohledu účastníků. Měly by zdůraznit, co účastníci hodnotí, chápou nebo
chtějí dělat s informacemi nebo získanými dovednostmi.

 Při navrhování vzdělávacího programu bychom měli mít vždy na
paměti, že účastníci, kteří si mají zlepšit základní dovednosti na
pracovišti, mají také tendenci vytvářet vazby s ostatními na

19

Zdroj: Revision based on Bloom, Taxonomy of Educational Objectives. Handbook I; Dave,

Developing and Writing Behavioral Objectives; and Krathwohl, Bloom, and Masia, Taxonomy of
Educational Objectives. Handbook II, 2010
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pracovišti, lépe se poznat, poznat jejich vlastní „obtížné já“,
zdokonalit se.
Rozhovor s pí. Vasso Askitopoulou, psycholožkou a školitelem
dospělých

Jednoduchý způsob, jak začít popisovat cíle učení, je odpovědět na následující tři
otázky:
1. Co budou účastníci schopni dělat díky školení?
2. Jaké jsou podmínky a / nebo okolnosti, za kterých budou účastníci vykonávat
tuto činnost? Jaké znalosti nebo materiály potřebují, aby to mohli dělat efektivně?
3. Jaká úroveň zdatnosti je nezbytná k provedení nového úkolu nebo role?
Existuje několik různých modelů, které pomáhají navrhovat cíle učení. Pro stanovení
praktických a efektivních cílů je velmi užitečné zvážit model SMART (George Doran,
1981).
SMART Model →→ SMART Cíle
Specifické
• Dobře navržené
• Jasné
Měřitelné
• Vědět, zda je cíl dosažitelný a jak daleko je dokončení
• Lze zjistit, kdy jste dosáhli svého cíle
Dohodnuté
• Dohodnout se všemi zúčastněnými stranami, jaké cíle by měly být
Realistické
• V rámci dostupnosti zdrojů, znalostí a času
Stanovené v čase
• Dost času na dosažení cíle
Krátká reflexe:
Když hodnotíte vaše vzdělávací zkušenosti ve firmách nebo jiných
kurzech pro dospělé, jste schopni popsat příklad kompetencí pro
nízkokvalifikované zaměstnance a cíle učen, které se vztahují k těmto
kompetencím?
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4.1.3 Tvorba obsahu školení
Určení obsahu školení je výsledkem studia vzdělávacích potřeb a sleduje identifikaci
vzdělávacích cílů programu. Analytický obsah kurzu se skládá z malých modulů, které
přímo souvisejí s již stanovenými potřebami a cíli, a také je určena doba trvání modulů.
Tvorba obsahu školení zahrnuje:
•
•
•
•

Stanovení vzdělávacích modulů (studijních jednotek)
Rozdělení modulů do témat
Identifikace času na modul / téma
Vypracování školicích materiálů

Vytváření výukových materiálů zahrnuje psaní, tvorbu cvičení, práci s odborníky na
obsahu a se školiteli. Je to časově nejnáročnější fáze, ale je také klíčem k zajištění
úspěšnosti školení. Nejběžnějšími typy výukových materiálů jsou: příručky, manuály,
audiovizuální materiály, jako jsou filmy a pásky, PowerPoint prezentace, obrázky,
kresby, diagramy, flip-chart atd.
Výběr metod a technik školení úzce souvisí s:
•
•
•
•
•
•

Cíli školení a výstupy učení
Obsahem školení
Základními charakteristikami studentů
Dostupným časem
Možnostmi realizace a dostupnou infrastrukturou
Kompetencemi školitele

Třífázové schéma vzdělávacích jednotek:
1. Úvod do problematiky
Existuje několik způsobů, jak se zapojit do tématu.
Důležitou otázkou je, jak lze vzbudit motivaci, zájem nebo zvědavost
2. Vývoj obsahu /realizace
Existuje celá řada možností pro rozvoj témat.
Důležitou otázkou je, jak může uspět, aby se žáci s daným tématem zabývali co
nejvíce nezávisle.
3. Zajištění výsledků / závěry
Úspěšné závěry dávají orientaci v tom, co se student naučil, co může student
aplikovat v celkovém kontextu (kompetence jednat). Zajištění výsledků znamená,
že se student něco naučil. To, co se naučil lze vizualizovat vhodnými metodami
(např. aplikací, přenosem) (www.toolbox-aog.de
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Krátká reflexe:
Jste schopen/-a, s ohledem na vaše zkušenosti školitele nebo tvůrce
kurzu, popsat příklad vývoje obsahu školení (jednotky, témata, určení
doby trvání a materiály pro školení) kurzu pro zaměstnance s nízkou
kvalifikací?

4.1.4. Výběr školících metod
Základem výběru didaktických metod, které mají být použity v jakémkoli programu
vzdělávání dospělých, je skutečnost, že vzdělávání dospělých je založeno na jeho
zkušenostech.
Účelem tohoto modulu není podrobně analyzovat a hodnotit teorie učení, ale zdůraznit
jejich společné prvky, vhodné pro vzdělávání dospělých. V posledních letech různé
teorie konvergují ke třem klíčovým prvkům procesu učení (Rogers, 1999).
•

Prvním běžně přijímaným atributem je to, že model učení „přenosu znalostí“ není
účinný, zejména pokud jde o vzdělávání dospělých. A to proto, že vytváří
závislost, oslabuje kritické myšlení a snižuje schopnost samostatně řešit
problémy. Opak tohoto modelu naznačuje, že studenti se aktivně účastní procesu
učení vypracováním vlastních materiálů na základě svých zkušeností a již
existujících znalostí. Programy vzdělávání dospělých zdůrazňují spíše rozvoj
kreativního učení než rozvoj mechanického učení.

•

Druhým atributem je to, že zkušenost je základem veškerého učení. Freire a další
tvrdí, že učení končí kritickou analýzou zkušeností. Diskutují o „učebním cyklu“,
který začíná zkušenostmi, pokračuje v reflexi zkušeností a končí v praxi, což zase
vytváří konkrétní zkušenost pro další zpracování v další fázi cyklu. Podle Kolba
(1984) je učení rozděleno do čtyř fází. Kolbův empirický učební cyklus ukazuje,
že zkušenost je transformována reflexivním pozorováním do abstraktních
konceptů a generalizací, které pak vedou prostřednictvím experimentální
aplikace k novým zkušenostem.

108

Financováno Evropskou unií

Obr. 11: Kolbův cyklus experimentálního učení

•

Třetí poznatek, na kterém se vědci shodují, se týká různých stylů učení, které
charakterizují studenty. Každý se raději učí svým určitým způsobem, v závislosti
na jeho osobnosti a jeho schopnostech (Sarri & Trichopoulou, 2017).

Tyto společné body jsou v současné době základem pro návrh školícího programu
a zejména pro školení WBBS.

 Konkrétně jsem měl v úmyslu nezacházet se svým „publikem “
jako s nízkokvalifikovanými. Tento způsob interakce se student je
posiluje sám o sobě. Když se podělili o své vlastní zkušenosti, dokázali
se navzájem podpořit, když viděli, co je možné.
Rozhovor s panem Naoumem Liotasem, psychoterapeutem, trenérem
a školitelem

Trenér má na výběr širokou škálu tréninkových metod. Níže jsou uvedeny některé
z důležitých metod školení:
▪ Přednáška
▪ Diskuse
▪ Případová studie
▪ Hraní rolí
▪ Brain storming
▪ Počítačem podporované učení
▪ Cvičení
▪ Obchodní hry
▪ Školení na pracovním místě
▪ Projektové práce
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Cíle a výsledky školení určují volbu metod školení. Například, pokud je cílem rozvíjet
sociální dovednosti, pak jsou zapotřebí metody, jako je hraní rolí a skupinová práce;
pokud je to odborná dovednost, pak by projektová práce mohla být vhodnou metodou
(viz tabulka 1).

 Hraní rolí je důležitá technika, která usnadňuje vznik postojů,
které by účastníci měli potlačení přímo vyjadřovat, nebo si dokonce
ani nebyli vědomi. Dalším klíčovým cílem této techniky je také rozšířit
způsoby, jak účastníci vidí společenský život a jejich sociální
role.
Rozhovor s panem Yannisem Gavanidisem, sociologem, trenérem
dospělých a poradcem
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Tabulka 1: Formy učení, formy, metody a typy kompetencí
Učení obsahu

Metodické učení

Učení komunikací

Reflexivní učení

Účastníci
budou
schopni

číst, rozumět,
analyzovat,
syntetizovat a
hodnotit

výzkum, struktura,
organizování,
plánování,
rozhodnutí, návrh,
vizualizace,
prezentace

poslech,
zdůvodnění,
argumentace,
dotazy, diskuse,
dávat a přijímat
zpětnou vazbu a
spolupracovat

Příklady
forem a
metod

Práce s textem,
přednášky,
samostatná
práce, diskuse v
plénu

Projektová práce,
výměna názorů,
pohovory, tvůrčí
práce, individuální
práce, práce ve
skupinách

Týmová práce,
práce v malých
skupinách, plenární
zasedání, moderace,
zpětná vazba

rozvoj osobních cílů,
reflexe vzdělávací
akce, předchozí
znalosti a
zkušenosti. Rozvíjí
povědomí o
vlastních motivech,
interpretačních
vzorců, postojů a
hodnot.
Hraní rolí, instrukce
k pozorování,
partnerské
rozhovory, vlastní
dotazníky, učební
deníky, koučování,
poradenství,
kolegiální
poradenství

Typy
osvojených
dovedností

Profesní
dovednosti

Metodická expertíza

Sociální dovednost

Osobní dovednosti

Zdroj: Schwarz, S. (2014): Projekt sociálního podnikání. Unternehmerische Kon-zepte als
inovátor Beitrag zur Gestaltung einer sozialen Gesellschaft. Wiesbaden. str.307

Didaktické metody a techniky, které jsou vhodnější pro efektivní vzdělávací program
WBBS, jsou podrobně popsány v modulu 5.
Krátká reflexe:
Představte si, že jste zodpovědní za návrh kurzu pro rozvoj sociálních
dovedností zaměstnanců v komunikaci. Které didaktické metody byste
vybrali a jak se propojují s cíli učení?
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4.1.5. Vyhodnocení plánu
Posledním krokem plánu školení je navrhnout vyhodnocení obsahu, nástrojů, metod
a výsledků. Hodnocení je zaměřeno na návrh a vývoj programu, účinnost programu
a stupeň dosažených cílů.
Systém hodnocení a monitorování musí brát v úvahu rozdílné perspektivy různých
zúčastněných stran a poté se zaměřit na to, co je pro tyto zúčastněné strany důležité.
Nejde jen o přijetí zodpovědnosti, ale také o shromažďování důkazů o tom, co funguje
a co nefunguje, a co ukazuje, jak vzdělávání dospělých na pracovišti může přinést
výhody pro zaměstnavatele, zaměstnance a širší společnost (EU, 2018, Podpora
vzdělávání dospělých) na pracovišti, str. 35).
Plán hodnocení zahrnuje:
Zpětná vazba zaměstnanců ke vzdělávacímu programu: Zahrnuje posouzení výkonnosti
školitele, jakož i další faktory, jako jsou vzdělávací jednotky, přiměřenost školicích
materiálů, účinnost didaktických technik atd. Shromažďování tohoto druhu zpětné
vazby od zaměstnanců, kteří se účastní školení, vám pomůže přijít s novými
a vylepšenými verzemi programu.
Hodnocení zaměstnanců: Toto musí být provedeno během školení. Zhodnotí se, kolik
zaměstnanců se skutečně o školení dozvědělo. To lze provést pomocí mini kvízů,
praktických cvičení atd.
Hodnocení programu: Zaměřuje se na odhad stupně znalostí, dovedností a kompetencí
získaných účastí na vzdělávací akci. Tento typ hodnocení je navržen tak, aby byl
proveden poté, co se účastníci vrátí do práce.
Mezi běžné nástroje hodnocení patří dotazníky, testy a dotazy účastníkům, diskuse
a pozorování.
Kroky, úrovně a nástroje hodnocení jsou podrobně popsány v modulu 6.

4.1.6 Shrnutí: Komponenty návrhu programu vzdělávání dospělých
Povinné složky programu vzdělávání dospělých lze definovat následovně:
-

Název programu

Krátký název programu, definovaný způsobem motivujícím dospělé zaměstnance. Měl
by vyvolat pozitivní asociace týkající se učení, ale také vyjasní cíle programu.
-

Cíle programu

Cíle definují obecné očekávané změny, kterých vzdělávací program zamýšlí u účastníků
dosáhnout. Také odůvodňují účel programu. Jejich kontext je založen na analýze potřeb
cílových skupin.
Z popisu účelu je zřejmé, že základní dovednosti a klíčové kompetence jsou začleněny
do cílů programu.
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-

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí, na které je program zaměřen. Charakteristiky cílové
skupiny je třeba analyzovat velmi pečlivě. Relevantní jsou například následující
informace: pohlaví, věk, úroveň vzdělání, postavení v zaměstnání, dovednosti
a schopnosti, zájmy a další relevantní údaje (status migranta, socioekonomický status
atd.). Z popisu cílové skupiny může být zřejmé, jaké potřeby má vzdělávací program
pokrýt.
-

Cíle programu

Jedná se o specifické a měřitelné dovednosti a kompetence, kterých program usiluje
dosáhnout. Pro dospělé jsou také důležité postoje.
V obsahu programu jsou definovány znalosti, dovednosti a kompetence tak, aby bylo
dosaženo každého z cílů.
-

Obsah programu (standardy)

Oblasti základních znalostí a dovedností, na které je program zaměřen:
Obsah

Znalosti

Dovednosti

například: gramotnost
Matematická

Základní
operace

matematické

Použití kalkulátoru

Znalosti a dovednosti lze definovat na různých úrovních obtížnosti (například pomocí
taxonomie Blooma nebo Mezirowa).
-

Doba trvání programu

Kolik hodin učení je plánováno pro vzdělávací program.
-

Katalog znalostí a dovedností, které budou posouzeny a metody hodnocení

Seznam znalostí a dovedností, které jsou hodnoceny (převzaty z obsahu). Popis postupů
a metod hodnocení (ústní, písemné, testy, portfolia, projektová práce atd.). Stručně
řečeno, co je hodnoceno, jak, kdy a jaká jsou kritéria pro úspěšné dokončení program,
pokud existují.
-

Vstupní požadavky

Pokud existují nějaké vstupní požadavky, musí být popsány zde. Například úroveň
vzdělání, hodnocení, uznání předchozího učení atd. zejména pro zranitelné skupiny musí
být jasné, jaké překážky brání těmto dospělým lidem v účasti v programu.
-

Požadavky na pokrok a dokončení programu

Existují-li nějaké požadavky na pokrok a dokončení programu, musí být popsány zde.
Pro zranitelné skupiny dospělých musí být tvůrce programu opatrný na to, aby příliš
neformalizoval požadavky na pokrok a dokončení programu.
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-

Organizační aspekty programu

Organizace programu umožňuje realizaci díky vztahu mezi různými součástmi
programu. Součásti programu, které musí být v úzkém vztahu, jsou cíle a obsah
(standardy). Prostředky pro realizaci těchto složek jsou metodické a didaktické přístupy:
individuální nebo skupinové (kurz, konzultace, distanční vzdělávání, on-line atd.)
a vhodné metody výuky (přednáška, diskuse, hraní rolí, případová studie, studium
různých zdrojů), jakož i vhodné přístupy k hodnocení znalostí, dovedností (učební deník,
individuální vzdělávací plán, portfolio, kariérní plány).
-

Formální požadavky a další znalosti a dovednosti školitelů

Úroveň a oblast specializace školitelů, kromě jakýchkoli jiných specifických znalostí
a dovedností, které školitelé mají.
-

Osvědčení o školení / docházce

Zdroj: Bernard Käpplinger, 2017: Kultura plánování programů ve vzdělávání dospělých.

4.2. Vytváření vzdělávacích příležitostí pro
nízkokvalifikované zaměstnance s nízkou kvalifikací
Hlavní charakteristiky dospělých účastníků jakéhokoli odborného vzdělávání jsou
popsány (Kokkos, 2005) následovně:
✓
✓
✓
✓

Účastní se školení se specifickými cíli
Mají širokou škálu zkušeností
Mají tendenci se aktivně účastnit
Čelí překážkám v učení

Kokkos (2005) klasifikuje překážky učení do následujících čtyř kategorií:
✓ Překážky kvůli špatné organizaci vzdělávací činnosti
✓ Překážky vyplývající z jejich sociálních rolí a úkolů
✓ Vnitřní překážky, které zahrnují překážky související s již existujícími znalostmi
a hodnotami, jakož i překážky vyplývající z psychologických faktorů
✓ Vytvářejí si obranné a rezignační mechanismy.
To může nastat v případě, že vnitřní překážky brání dospělému během realizace
vzdělávacího programu sdílet nové názory a znovu definovat své předchozí znalosti,
hodnoty a návyky.
Charakteristiky dospělých studentů – členů zranitelných skupin jsou popsány takto:
•
•
•
•

Nízké sebevědomí
Nízká motivace k učení
Překážky v procesu učení (nahromaděné problémy, vícenásobné role, nedostatek
času)
Biologické / fyzické překážky (zrak, paměť, diagnostikované problémy s učením)
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•
•

Absence kultury učení
Neschopnost vyjádřit se v psaném a mluveném jazyce

(Papaioannou, 2014)

  Obzvláště důležité jsou týmové procesy (dohoda o učení,
skupinová cvičení), které přispívají k rozvoji ovzduší důvěry a
podporují aktivní účast. 
Rozhovor s paní Anastasia Koukidou, psycholožkou, trenérkou
dospělých

Prvky úspěšné zkušenosti s učením zaměstnanců
Na základě charakteristik a principů učení dospělých jsou prvky úspěšné zkušenosti se
studiem zaměstnanců následující:
✓ Cíle školení zaměstnanců jsou jasné
✓ Zaměstnanci se podílejí na definování znalostí, dovedností a schopností, které se
mají naučit
✓ Lektoři využívají zkušeností a znalostí, které zaměstnanci přinášejí do každé
vzdělávací situace
✓ Nový materiál souvisí s minulými pracovními zkušenostmi zaměstnanců
✓ Zaměstnanci mají možnost posílit dovednosti praxí
✓ Vzdělávací prostředí je motivující a podporující proces učení
✓ Příležitost k učení podporuje pozitivně sebeúctu
✓ Vhodná didaktická metoda zvyšuje aktivní účast
Účastníci, kteří nejsou zvyklí se účastnit vzdělávacích programů, kteří mají negativní
učební zkušenosti, kteří se obtížně učí, nebo kteří nemají dostatečné (písemné)
jazykové znalosti, potřebují pro úspěšné učení specifické metodické a strategické
přístupy.

 Existuje několik překážek pro účast lidí s nízkou kvalifikací na
jakémkoli vzdělávacím programu. Např. předchozí odrazení, rozpaky
kvůli pocitu hanby, zejména u osob starších 50 let, neumí číst a psát
... Reakce: „Životní zkušenost je důležitější než diplomy, po zjištění
určitého deficitu jsem se jako školitel vyhnul jakékoli činnosti
vyžadující základní dovednosti, aby účastníci měli možnost se vyjádřit
ústně a používat přirozený způsob vyjádření buď na plenárním
zasedání, nebo v jejich skupině
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*Rozhovor s panem Athanasios Devetzidis, kariérní poradce a školitel
dospělých

Účastníci, kteří nejsou zvyklí se učit, obvykle potřebují:
✓ rozumné, zvládnutelné učební jednotky a učební kroky
✓ celkový přístup v malých krocích
✓ jasný a transparentní postup
✓ vždy alespoň na konci a / nebo na začátku následující výukové jednotky
opakování nebo shrnutí toho, co se naučili
✓ využití názorných nástrojů při nedostatečné (písemné) jazykové znalosti
✓ motivační a povzbuzující zážitky z učení
Zdroj: www.toolbox-aog.de

 Dospělí čelí překážkám v učení kvůli mnoha faktorům. Trenér by
je měl mít na paměti.… Zdá se, že důležitým faktorem je osobní
situace, která negativně ovlivňuje proces učení: Zvýšená úzkost,
práce a únava z rodinných povinností. Proces školení musí být
dostatečně flexibilní, aby účastníkům poskytl čas a prostor. 
Rozhovor s paní Vassiliki Zagoumidou, ekonomkou, školitelkou
dospělých

Krátká reflexe:
Jaké jsou Vaše zkušenosti z praxe školitele dospělých, poradce či
designéra kurzů s nejčastějšími překážkami u nízkokvalifikovaných
účastníků?
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4.3. Případové studie: Rozhovory s osobami klíčovými pro
plánování a realizaci nabídek školení na pracovišti
Pro jasnější a praktičtější obraz školení nízkokvalifikovaných zaměstnanců v základních
pracovních dovednostech jsme navštívili několik pracovišť. Jako případové studie jsme
vybrali 3 z nich a níže předkládáme názory školitelů/koučů.
PŘÍPADOVÁ STUDIE

1: ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V ŽENSKÉM VENKOVSKÉM DRUŽSTVU

První případová stude ukazuje příklad školení na pracovišti, kterého se v letech 2008–
2012 účastnilo 14 žen z venkovských družstev. Toto školení bylo součástí většího
projektu Ergani, který byl zaměřen na:
•
•

zvýšení osobních a profesních základních pracovních dovedností účastnic ze 14
družstev 3 severořeckých regionů
a tím zlepšení obchodních příležitostí družstev.

Paní Athanassia Lazaridou, zodpovědná za školení, uvedla:
Analýza potřeb odborné přípravy
v agro turistických družstvech žen
se provádí na úrovni znalostí,
dovedností a postojů, přičemž se
vždy přihlíží k potřebám sociálněekonomického
a
kulturního
kontextu, v němž příjemci žijí
a pracují. Tato fáze je součástí
integrovaného plánování každého
vzdělávacího
programu
takové
skupiny. Za tímto účelem jsou
vybírány
a
používány
vhodné
výzkumné techniky (kvantitativní a / nebo kvalitativní). Dobrou a velmi důležitou
technikou je „ex-ante“ hodnocení, protože systematickým využíváním jeho výsledků je
jakákoli nabídka školení přizpůsobena schopnostem a zkušenostem žen. Školitelé na
prvním setkání také diskutují se stážistkami a nechají je vyplnit test znalostí
a dovedností souvisejících s předmětem školení. Program školení je však navržen tak,
aby reagoval nejen na vzdělávací potřeby a zájmy účastníků, ale také na zájmy a cíle
organizace sociálního družstva nebo organizace financující projekt.
Analýzu potřeb člověka lze provést pomocí specifických kvalitativních metod a technik,
jako jsou životní příběhy a rozhovory a kvantitativních metod, jako jsou dotazníky
a testy, které byly přizpůsobeny dovednostem, potřebám a úrovni znalostí a zkušeností
cílové skupiny.
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Trenér: paní Athanassia Lazaridou, sociologka, poradce pro dospělé, poradce pro
kariérové poradenství. Celoživotní učení (MSc) pracující v Komunitním centru v Soluni
pokud ji chcete kontaktovat, tak přes Ergani Center na ergani@ergani.gr
Pracoviště: „ANTIGONIDY“, ženské venkovské družstvo ve vesnici Gonnoi, Larissa
disict, region Thesálie, Řecko
PŘÍPADOVÁ STUDIE 2: ŠKOLENÍ ČLENŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKU BĚŽENCŮ „ALKYONI”
Alkyoni je denní centrum, poskytující základní služby nově příchozím uprchlíkům
a imigrantům. Provozuje ho Ekologické hnutí v Soluni, které je neziskovým sdružením
a je finančně podporováno německou evangelickou církví. Jeho provozem byl spuštěn
obchod s textilem, který provozovala skupina dobrovolníků, Řeků a cizinců. Tato skupina
spolupracovala na čištění, třídění, někdy opravách oblečení nebo z nich vytvářeli zcela
nové výrobky. Pro tuto práci museli být vyškoleni. Poté, co toto školení dokončili, přišli
s novým nápadem, vytvořit sociální podnik, který bude prodávat všechny použité
a předělané produkty. Aby však mohli začít podnikat, museli být znovu vyškoleni,
tentokrát v zakládání a provozování podniku. Jejich školitel a koordinátor tak převzali
zodpovědnost za organizaci takového vzdělávacího programu. Souhlasili, že se budou
scházet jednou týdně a budou se řídit flexibilním školicím programem, který byl
modifikován na základě nově vzniklých potřeb a aktuálních otázek účastníků. Problém,
kterému museli školitelé čelit, byla skutečnost, že skupina nebyla stabilní kvůli
nestabilnímu statutu přistěhovalců a uprchlíků.

Pan Thanassis Makris, školitel, trenér a koordinátor skupiny, uvedl:
Před
školením
jsme
uspořádali
workshop,
abychom se lépe poznali
a cítili vzájemnou důvěru, ale
také stanovili postup školení.
V
této
fázi
účastníci
diskutovali s koučem o jejich
hodnotách, jejich životních
vizích,
jejich
profesních
zkušenostech,
jejich
profesních zájmech a cílech.
Workshop byl koordinován
trenérem
a
animátorem,
osobami s
ekonomickými
i pedagogickými dovednostmi a zkušenostmi v projektech sociální solidarity, v animaci
a při tvorbě vzdělávacích programů.
Ve druhé fázi tito školitelé školili tým v kontextu a aspektech podnikání a sociálního
podnikání.
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Školení „obchodních“ a „odborných“ dovedností byl organizován formou různých
workshopů, kombinujících teorii a praxi. Nejpoužívanějšími vzdělávacími metodami byla
řešení problémů v týmu a cílené školení zkušenějšími zaměstnanci pro ty s méně nebo
bez zkušeností. Rozvoj skupiny byl velmi pozitivní, protože byli povzbuzování
k aktivnímu zapojení a byly plně respektovány jejich pochybnosti a obavy tím, že jim
byl poskytnut dostatečný čas na diskuse a na to, aby se cítili bezpečně pro začátek
nového sociálního podnikání.
Trenér / reportér: Pan Thanassis Makris. Trenér, trenér a facilitátor / koordinátor
skupiny
Pracoviště, Alkyoni Day Center, provozované
(zaměstnavatel), Orfanidou 5, Soluň

Ekologickým

hnutím

v

Soluni

3: ŠKOLENÍ NA PRACOVIŠTI V DÍLNĚ NAOMI
Naomi je neziskové sdružení se sídlem v Soluni pod názvem „NAOMI Ekumenický
seminář pro uprchlíky Soluň“. V posledních 5 letech zde funguje krejčovská dílna, kde
zkušení krejčí spolu s uprchlíky a přistěhovalci vyrábějí velké množství textilních
předmětů. Většina z pracovníků jsou ženy, někteří jsou nově příchozí, někteří již
v Řecku žijí několik let. Mnoho jejich projektů je spojeno s několika evropskými
organizacemi, které propagují produkty Naomi (většinou v Německu). Obdrží od
evropských organizací objednávky na přípravu např. speciálních triček nebo
konferenčních materiálů, např. látkových tašek. Jedním z jejich nejúspěšnějších
projektů byla výroba kabátů, opětovné použití přikrývek, které zůstaly po uprchlících
v jednom z největších „neformálních“ evropských táborů, Idomeni vesnice.
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Paní Elke Wollkschloger je školitelkou v dílně a koordinátorkou produkce a uvedla:
Ve fázi plánování provádíme test,
který identifikuje úroveň znalostí
účastníků. Kromě pohovoru všichni
uchazeči
projdou
praktickým
testem. Je to velmi jednoduché,
ale umožňuje nám pochopit, zda
jsou
schopni
okamžitě
začít
pracovat,
nebo
vstoupit
do
některého
ze
vzdělávacích
programů a v jaké úrovni.
Máme skupiny na dvou úrovních,
jednu pro začátečníky a druhou pro
zkušené a pracují paralelně s produktivními dílnami. Toto paralelní zapojení (školení
a výroba) trvá 4–6 měsíců a je poměrně flexibilní, pokud jde o určování potřeb stážistů.
Je docela obtížné zvládnout různé potřeby a úroveň kompetencí stážistů. Naším cílem
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je motivovat je a kultivovat tvořivého ducha v každém z nich. Dalším důležitým
tématem, které hrálo pozitivní roli, byla jejich podpora při výrobě některých drobných
předmětů tak, aby mohli velmi
brzy cítit uspokojení z práce, což
je
motivovalo
k aktivnímu
zapojení do procesu. Kromě toho
byli motivováni ke kreativitě při
výrobě odlišných a krásných věcí.
Abychom usnadnili účast žen
s malými dětmi, poskytujeme jim
příjemný dětský koutek.
Trenérka: Elke Wollkschloger, školitelka práce pro organizaci NAOMI
Pracoviště: Naomi krejčovská dílna, Ptolemaion 29a, Soluň
https://www.facebook.com/NAOMIPROJEKT1/
https://naomi-thessaloniki.net/
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Příloha 1
Kontrolní seznam / kroky ve vývoji vzdělávacího programu
Proč realizovat vzdělávací program?
•
•
•
•
•
•

Obecně, jaké oblasti znalostí a dovedností budou předmětem tohoto školení?
Ví cílová skupina, že tyto znalosti / dovednosti jsou důležité pro úspěch v jejich
práci?
Chápe zaměstnavatel význam těchto znalostí / dovedností a akceptuje je?
Jsou na pracovišti podporovány a odměňovány požadované znalosti, dovednosti
a žádoucí chování?
Má cílová skupina schopnost získat tyto znalosti / dovednosti?
Má cílová skupina přání získat tyto znalosti / dovednosti?

Jaké zdroje jsou k dispozici pro vývoj vzdělávacího programu?
•
•
•
•
•
•
•
•

Specifické procesy, formuláře, dokumentační systémy ve společnosti?
Rozpočet
Vybavení
Pracovní čas
Dobrovolná účast
Kde se provádí školení
Kdy se nabízí školení
Kontaktní osoby za společnost

Kdo jsou účastníci?
•
•

•
•
•

Jaké jsou základní charakteristiky účastníků (pohlaví, věk, kvalifikace, odborné
zkušenosti, stávající základní dovednosti)
Jaké vzdělávací předpoklady a kompetence mají účastníci?
o Odbornost
o Kognitivní dovednosti
o Přístup k učení
o Jazykové kompetence (ústní a psaný jazyk)
o Sociální kompetence
o Emocionální kompetence
Jaký je postoj účastníků k nabídce školení v základních pracovních
dovednostech?
Znají se účastníci?
Je možné se s účastníky seznámit předem?

Jaké jsou cíle školení?
•

Jaké jsou cíle učení pro účastníky (znalosti, dovednosti a postoje)?

•

Co od účastníků očekáváte během školení?

•

Jaké výsledky učení získají účastníci v důsledku školení?
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•

Jaká úroveň znalostí je nutná, aby účastníci mohli plnit své úkoly?

V čem budou účastníci školeni?
•
•
•

Vzdělávací moduly?
Témata na modul?
Čas na modul / téma?

Jaká metodologie bude použita?
•
•
•

Jaké materiály / výcvikové pomůcky budou potřeba?
Kdy a kde bude školení probíhat?
Kdo budou školiteli?

Jak bude školení hodnoceno?
Jaké nástroje budou využity?
•
•
•

Zpětná vazba zaměstnanců k programu
Hodnocení zaměstnanců
Hodnocení programu
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Příloha 2
Příklad karty základních pracovních dovedností asistenta v mateřské škole,
Norsko

Asistent v mateřské škole - Základní pracovní dovednosti
Přehled (profil) základních pracovních dovedností popisuje, jak je čtení, psaní,
počítání, mluvení a digitálních dovedností tvoří část práce různých povolání.
Profily mohou být využity pro:
•
•
•

Relevantní školení v základních dovednostech v programu „Dovednosti+“
Pracovní zaměření jazykových školení
Zařazení odborného aspektu do obecného hlavního předmětu v rámci
odborného školení
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Úkoly asistenta v mateřské škole
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•

Plánování, realizace a hodnocení vzdělávacích aktivit

•

Účast na schůzkách k realizaci pedagogické práce

•

Pomáhá vytvářet a udržovat kontakty s rodiči

•

Pomáhá s dokumentací práce oddělení

Čtení
Asistent se každodenně seznámí
s časovým plánem a plánem
prázdnin
•
•
•
•
•
•

Týdenním rozvrhem a
prezenční listinou
Připojí se do systému
Seznámí se se zprávami od
kolegů a rodičů
Se zaslanými informacemi o
výletech a dalších aktivitách
Se symboly na jídelníčcích a
lécích
Připraví si literaturu

Pravidelně si přečte
•
•
•
•

Informace pro rodiče
Informace od vedení
Termíny a plánované aktivity
Hygienické instrukce a
instrukce o alergiích

Příležitostně si přečte
•
•
•
•

Odbornou literaturu
Popis procedur
Školící materiály ke kurzům
Formuláře a informace k vlastní
smlouvě

Psaní
Každodenně zaznamená
•
•
•
•

Provozní formulář
Zůstane připojen k denním
aktivitám
Píše zprávy kolegům a rodičům
Zaznamenává si poznámky

Pravidelně zaznamenává
•
•
•
•

Vyplňuje monitorovací formulář
Píše praktická cvičení
Píše plakáty a upozornění na
nástěnky
Vyplňuje objednávky

Příležitostně zaznamenává
•
•
•
•
•

Vyplňuje žádost o nemocenskou
a dovolenou
Pořizuje zápisy ze schůzek
Pořizuje zápis o nesrovnalostech
a incidentech
Tiskne plakáty, bulletiny a
materiály na nástěnky
Píše poznámky k fotografiím a
on-line albům
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Praktická využitelnost motivuje dospělé ke vzdělávání

Digitální dovednosti
Asistent každodenně
•
•
•
•
•
•
•

Komunikuje se zaměstnavatelem prostřednictvím e-mauilu a intranetu
Využívá e-mail k dohodám o schůzkách s rodiči
Vyhledává na internetu nástroje a obrázky pro práci s dětmi
Fotí aktivity v mateřské škole
Ukládá obrázky z fotoaparátu do úložišť
Učí děti používat počítač a tablet
Využívá interaktivní učební techniky

Asistent pravidelně
•
•
•
•

Aktualizuje webovou stránku školy
Vkládá fotografie na web
Vyplňuje elektronické pracovní rozvrhy
Přijímá a odesílá zprávy rodičům a partnerům školy

Příležitostně asistent
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyhledává nové recepty pro školní kuchyni
Učí děti, jak vyhledávat informace a obrázky
Využívá internetových zdrojů při pedagogické práci
Ukládá zprávy a soubory o aktivitách a rozvoji dětí
Používá prezentace na schůzkách s rodiči
Vede zápisy aktivit v elektronickém kalendáři
Aktualizuje informace na sociálních sítích
Komunikuje znalost bezpečnosti používání webu

Reforma rozvoje znalosti z roku 2006 stanovila 5 základních dovedností pro oblast
vzdělávání práci ve školách a jejich rozvoji a pro komunitní život:
•
•
•
•
•

Digitální dovednosti
Mluvení
Čtení
Psaní
Počítání

Na www.skillsnorway.no lze nalézt více informací.
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Modul 5

Realizace školení základních pracovních
dovedností (WBBS)

Autoři:
Dr Petra Javrh
Estera Možina, MSc
Spolupráce:
Nataša Klobučar Štrancar
Karin Behlke
Rosemarie Klein
Tadej Košmerl
Dr Laura Fink
Maja Bahor, MSc
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Informace o
základních
pracovních
dovednostech

•Definice a porozumění školení WBBS
•Důvody pro použití WBBS přístupu
•Cílová skupina
•Specifikace WBBS a přínosy

Analýza trhu a regionální síťování
Kontakt a spolupráce se zástupci firem
Přesvědčování zájmových skupin
Oslovení firem Uzavření smlouvy

Výzva pro
zaměstnance

Vytvoření
vzdělávací
nabídky

Realizace
školení
základních
pracovních
dovedností

Dokončení a
vyhodnocení

•Kontakt a přístup k jednotlivcům nebo ke skupině
•Seznámení se s pracovištěm
•Základní principy oslovení zaměstnanců
•Úloha a aktivity školitele

Návrh školícího programu pro orientované učení
Vzdělávací potřeby a zájmy
Cíle školení, obsah a formát školení
Vzdělávací příležitosti pro nízkokvalifikované

•Příležitosti pro školitele
•Faktory úspěchu školení v základních pracovních
dovednostech
•Transfer dovedností a dokumentace úspěchu školení
•Didaktické aspekty orientovaného učení

Definice a modely
Perspektivy hodnocení: zaměstnanec, zaměstnavatel,
školitel
Exante a průběžné hodnocení
Evaluační plán a certifikace zaměstnanců
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Úvod
Je překvapující, že v dnešním, neustále se měnícím světě práce,
nebyla doposud věnována větší pozornost vzdělávání se na pracovišti
spíše než školení na pracovišti. Školení je individualizované,
krátkodobé úsilí o změnu, jehož cílem je vybavit jednotlivce
znalostmi, dovednostmi a postoji, které potřebuje k úspěšnému
výkonu své práce a k naplnění očekávání jeho zákazníků. Vzdělávání
je spojeno se změnou celkového přístupu. Vzdělávání formou
celoživotního učení pomáhá jednotlivcům úspěšně řídit své životy
a odlišuje se od učení na pracovišti, které pomáhá jednotlivcům
úspěšně vykonávat práci a dosahovat výsledků požadovaných
spolupracovníky, nadřízenými nebo podřízenými.
(William J. Rothwell, 2002).
Školení základních pracovních dovedností probíhá ve firmách jako učení založené na
práci a jejím výkonu. Z tohoto důvodu jsou jeho role a funkce zaměřeny na identifikaci
veškerých (i měnících se) požadavků firem a také na specifické potřeby firem, zaměřené
na rozvoj kompetencí zaměstnanců. Obsah zaměření má pak vliv na roli školitelů, obsah
a formu samotného školení.
Tato kapitola se zaměřuje na provádění školení základních pracovních dovedností
a věnuje se různým aspektům a jednotlivým fázím školení, které jsou klíčové pro
školitele a úspěšné a profesionální zajištění školení.
Jednou z největších výzev při realizaci školení základních pracovních dovedností je
skutečnost, že určení konečného obsahu, ale i délky školení je vzhledem k neustále
měnícím se pracovním výzvám velmi složité. Tato skutečnost se projevuje v nárocích
na specifické kompetence na straně školitelů a potřeby uznat tyto nové role
a kompetence. Konkrétní potřeby a požadavky je možné získat na pracovišti, následovat
musí sladění vzdělávacích požadavků v návaznosti na tyto potřeby a umožnění
optimalizovat pracovní aktivity zaměstnanců. Z tohoto důvodů se školení základních
pracovních dovedností zaměřuje především na podporu zaměstnanců tak, aby byli
schopni samostatně zvládnout proces vzdělávání. To je předpokladem pro samostatné
zvládnutí neustále se měnících nároků vnějšího světa a nároků práce v celoživotní
perspektivě.
Jako jedna z největších výhod vzdělávání na pracovišti je vnímána unikátnost prostředí
pro okamžité uplatnění naučeného obsahu. Zároveň prostředí samo mění způsob
školení, kdy je školení základních pracovních dovedností postaveno na konkrétních
situacích na pracovišti a dochází tedy k přímému přenosu. Velmi důležité je přitom
zajištění lepšího výkonu v práci a návazné včlenění přenosu učení do celkového
didaktického konceptu.
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Školení základních pracovních dovedností probíhá zpravidla v heterogenních
vzdělávacích skupinách, kdy je vhodné individualizovat metody s ohledem na konkrétní
organizaci nebo profesi, zvolit vhodné formy školení a způsoby hodnocení
a dokumentace vzdělávacího procesu a jeho výstupů. V této kapitole jsou popisovány
možnosti poradenských principů a faktorů pro úspěšnou realizaci školení.
Hlavní otázky, na které modul reaguje jsou:
•
•
•
•

Co potřebují školitelé pro úspěšné školení základních pracovních dovedností znát
o pracovním prostředí?
Jaké didaktické nástroje použít pro vzdělávání v pracovním prostředí?
Jak může být transfer vzdělávání didakticky strukturován?
Jak mohou být výsledky školení dokládány/dokumentovány?

Tento modul, který se zaměřuje na realizaci školení základních pracovních dovedností
se dotýká následujících oblastí: (1) výzvy, kterým čelí školitelé, jejich role a funkce
v měnícím se pracovním prostředí. Zohledněny jsou specifické pracovní podmínky
školitelů a faktory úspěchu, specifické didaktické přístupy, které se osvědčily jako
efektivní; (2) zajištění přenosu znalostí, dovedností a postojů, které představují hlavní
části vzdělávacího programu školení základních pracovních dovedností, jsou uvedeny
některé příklady dobré praxe; (3) vysvětlení postupů průběžného hodnocení a způsobu
dokumentace výsledků školení.
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5.1 Výzvy pro školitele
‘Jednání studenta – zaměstnance, ovlivňuje školitele.’
(William J. Rothwell, 2002)

Pro lepší porozumění důležitosti profesionalizace školitelů, je vhodné připomenout
výzvy, kterým čelí při zajišťování školení a přenosu učení v pracovním prostředí. Hlavní
oblasti, které jsou pro školitele významné, znázorňuje následující obrázek:
Obr. 62: Výzvy pro školitele při školení základních pracovních dovedností

Příprava školení
na míru
Specifická
didaktická znalost

Dostatečná podpora ve
vzdělávací organizaci
Výzvy pro školitele

Individuální
profesionální
rozvoj

Zajištění přenosu
vzdělávání

5.1.1 Příprava školení na míru
Sladění potřeb firem a zaměstnanců v neustále měnícím se pracovním
prostředí
Jedna z prvních výzev, které školitelé základních pracovních dovedností čelí je to, že
školení/vzdělávání je připravováno do situace, která podléhá konstantním proměnám
pracovního prostředí. Nejdůležitější didaktickou otázkou tedy je: Jak je možné
přizpůsobit potřeby firmy – a potřeby zaměstnanců – odpovídajícím výukovým
principům? Školitelé řeší dvě důležitá dilemata: (1) jak zajistit transfer vzdělávání do
pracovního prostředí, a (2) jak vytvořit inovativní cestou nové znalosti při zohlednění
redukce.
Vzdělávání na pracovišti je založeno na situačním vzdělávání (Modul 1), kdy jsou
vytvořeny akční situace, jejich součástí je vzdělávání. Jedná se o procesní učení, kdy
školitel potřebuje identifikovat potenciál jednotlivých situací ve specifických pracovních
prostředí. Školení základních pracovních dovedností je založeno na konkrétních
situacích ze světa práce a předpokládá se, že pozitivní vzdělávací přínos se promítne do
vyšší pracovní produktivity.
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Zaměření se na základní potřeby zaměstnanců
Důležitým momentem pro úspěšné školení základních pracovních dovedností však je
identifikace a zacílení školení na základní potřeby zaměstnance. Kromě konkrétních
potřeb a očekávání jednotlivých firem, které jsou zohledněny v přípravné fázi, je totiž
také nezbytné citlivě posoudit základní a kritické potřeby jednotlivých zaměstnanců.
Jedná se právě o ty potřeby, jejichž správné zohlednění při školení, rozhodnou
o inklinaci zaměstnance ke školení a k míře intenzity, kterou se do školení zapojí.

5.1.2 Specifická didaktická znalost
Nastavení tří stupňů plánování školení základních pracovních dovedností
Vyvážené nastavení tří úrovní plánování školení základních pracovních dovedností (na
úrovni programu nebo vzdělávací nabídky, skupinové úrovni či individuální úrovni),
může představovat rovněž náročný moment přípravy školení. Školitelé musí vědět, že
existují tři úrovně plánování a všechny úrovně mají svou opodstatněnost. Školitelé proto
při přípravě školení základních pracovních dovedností musí věnovat pozornost
programové úrovni (nabídka školení), která musí být přizpůsobena konkrétním
školeným skupinám zaměstnanců v jejich pracovním prostředí (může být několik skupin
zaměstnanců s různými potřebami, založenými na pracovní situaci a potřebách). Pro
školení musí být tedy připraveny individuální vzdělávací plány, které zohledňují potřeby
jednotlivých zaměstnanců, nároky konkrétního pracovního místa a požadavky firmy.
Obsah vzdělávání a odpovídající obtížnost
Školitel musí mít dostatek znalostí, dovedností a kompetencí, aby vhodně zvolil
odpovídající vzdělávací obsah a propojil ho s konkrétním pracovním prostředím. V tomto
procesu je zejména důležité spojit a vhodně nastavit veškerý známý obsah s obtížností
podle potřeb a znalostí jednotlivých zaměstnanců. Přesné vyvážení úrovně obtížnosti
může působit jako výrazný motivační faktor. V situaci, kdy jsou zaměstnanci vystaveni
negativní zkušenosti (v případě přílišné triviálnosti může dojít k rozladění na straně
školených; v opačném případě, mohou školení zaměstnanci přijmout myšlenku o vlastní
neschopnosti vzdělávat se). Toto je rozhodující moment, kdy je klíčová znalost
zaměstnanců ze strany školitelů. To ovšem též vyžaduje vyšší nároky na informace,
nejen ve smyslu, jak se zaměstnanci učí a jak uvažují, ale rovněž ve smyslu jejich
návyků a běžných zvyklostí. Školitelé musí být seznámeni s okolnostmi, které ovlivňují
podmínky učení v pracovním prostředí, ale nejsou výslovně verbalizovány. Proto je
nanejvýš důležité, aby školitelé měli příležitost sledovat budoucí účastníky a vést s nimi
hloubkové rozhovory. Cíle učení musí být spojeny s konkrétními pracovními situacemi.

5.1.3 Zajištění transferu vzdělávání
Transfer vzdělávání
“Pouhé” studium v průběhu školení však nestačí. Klíčem k úspěchu školení je zajištění
přenosu učení do pracovního prostředí, a je tedy nedílnou součástí samotného školení.
Role školitelů při umožnění přenosu je proto velmi důležitá, školitelé spolupracují se
zaměstnanci na úkolech přenosu, které mají být implementovány v pracovním prostředí.
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Nadřízený / vedoucí je informován o úkolech přenosu a podporuje tento proces
poskytováním času a nabídnutím pomoci. Zkušenosti z přenosu učení do pracovního
prostředí jsou návazně zkoumány a zohledněny při dalším školení.
Motivační model
Zahrnutí základních potřeb do školení zvyšuje zapojení zaměstnanců a stimuluje vznik
nových vzdělávacích potřeb. Pozitivní zkušenost s učením, kterou jednotlivci získají
během školení základních pracovních dovedností, stimuluje zapojení. Jedná se
o dlouhodobý přínos, který se projevuje v dalším zapojení zaměstnance, porozumění
výzvám a konečně v nových vzdělávacích potřebách jednotlivce. Kromě rozvoje
základních dovedností je zahrnut i přenos nově nabytých dovedností kontextovým
způsobem, který odpovídá potřebám a požadavkům konkrétních pracovních prostředí.

Obr. 13: Motivační model

Relevantní vzdělávací procesy a nově získané znalosti ve vztahu k požadavkům
pracovního místa
Obecné popisy cílů a obsahu je třeba připravit tak, aby je zaměstnanci mohli snadno
porovnat s pracovními požadavky a rozpoznat nové pracovní situace ve své práci. Tímto
způsobem je zabezpečen přenos vzdělávání.
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5.1.4 Individuální profesní rozvoj
Profesionální růst a vzdělávání pomocí jemného experimentování
Od školitelů se také očekává, že budou dále rozvíjet své poradenské a koučovací role
ve školení základních pracovních dovedností. Jednou z velmi účinných metod je
experimentování, z tohoto důvodu jsou školitelé povzbuzováni k neustálému zkoušení
nových přístupů v praxi.
Silná profesionální identita
Když se vezmou v úvahu všechny uvedené výzvy pro školitele základních pracovních
dovedností, je zřejmé, jak důležitá je jejich odpovídající odborná kvalifikace
a schopnosti. V situacích, kdy je školitel konfrontován se zcela novými okolnostmi, kdy
je tradiční prostředí výuky ve třídě vyměněno za školení v konkrétním pracovním
prostředí, má velký význam profesní identita školitelů. Posílená profesní identita
umožňuje trenérovi reagovat na nepředvídatelné okolnosti a požadavky.
V neočekávaných nově vzniklých situacích, které vzniknou při školení, zkušení školitelé
dovedou odhadnout vhodné didaktické prvky a použijí je v novém kontextu kreativním
způsobem. Některé příklady takovýchto využití jsou součástí tohoto modulu. Profesní
identita školitelů neznamená pouze odbornost v oblasti předmětu a zvládnutí
didaktických prvků. Mezi základní prvky patří sebevědomí, smysl pro povolání a fáze
profesního rozvoje školitele. Vzhledem k vlivu profesní identity školitele na průběh
samotného školení, je školení zaměřené na školitele integrální částí přístupu při školení
základních pracovních dovedností. Toto školení je navrženo tak, aby kromě zvažování
svých kompetencí pro realizaci školení měli školitelé také možnost zamyslet se nad svou
profesní identitou, a tím ji návazně posilovat (viz také Získávání kompetencí pro
základní dovednosti založené na práci).

5.1.5 Dostatečná podpora vzdělávací organizace
Jasně definovaná role a pozice školitele
V této fázi realizace školení, ne-li dříve během fáze realizace vzdělávacího programu,
musí být role a funkce školitelů naprosto jasné (viz též čtyři funkce vysvětlené
v Modulech 1 a 4). Pokud školitelé nebyli zapojeni do předchozích fází, musí se
uskutečnit setkání, kde jsou návazně podrobně informováni o všech aspektech školení.
Jedná se zejména o analýzu potřeb, specifikaci pracovního prostředí, očekávání firmy,
charakteristiku zaměstnanců, cílů a obsahů a formy vzdělávací nabídky.
Protože školitelé vstupují do firem, které jsou relativně uzavřeným systémem, jsou do
jisté míry vystaveni extrémním pracovním podmínkám. Musí vyjít vstříc širokému
spektru očekávání od očekávání vedení firmy, přes očekávání školených účastníků, po
očekávání svých vlastních vzdělávacích organizací. Z tohoto důvodu je přijetí
preventivních opatření proti vyhoření a zavedení ochranných opatření ke zvládnutí
extrémních pracovních podmínek, jednou z nevyhnutelných výzev, kterým školitel čelí.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat objasnění očekávání školitelů a vyhodnocení toho,
čeho lze za daných okolností dosáhnout. Je důležité objasnit, jak budou dosahovat cílů
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a očekávaných přínosů určených zaměstnanci, zaměstnavateli i jimi samotnými a zvážit,
zda je úspěšnost prakticky měřitelná.
Krátká reflexe:
Co je podle Vašeho mínění nejpodstatnější: propojení cílů školení
základních pracovních dovedností s cíli firmy nebo adaptace cílů
školení s cíli školených zaměstnanců?
V jakém bodě je nejvhodnější provést analýzu profesionální identity?
Zaznamenali jste některé podstatné fáze?
Popište, jak jste přistupovali k výzvám při implementaci didaktických
přístupů v rámci školení základních pracovních dovedností a jak jste
byli úspěšní v poskytování nezbytné odborné, organizační a morální
podpory ze strany vlastní vzdělávací instituce.

5.2 Faktory úspěšnosti při realizaci školení základních
pracovních dovedností a pro zajištění transferu
vzdělávání
Tato kapitola se zaměřuje na to, aby poskytla školitelům jednoduchou, ale vyčerpávající
cestou přehled určujících faktorů pro úspěšnou realizaci školení základních pracovních
dovedností a zároveň poskytla některé konkrétní nápady, jak v praxi naplánovat školení.
Mezi hlavní faktory úspěchu patří zejména:
Individualizace vzdělávání:
• Individualizace vzdělávání:
- Schopnost přípravy školení základních pracovních dovedností ve třech fázích
(návrh školení na míru)
- Schopnost rozpoznávat potřeby studentů (řešit aktuální potřeby/výzvy
jednotlivců prostřednictví školení základních pracovních dovedností
a průběžně školení aktualizovat)
•

Specifické didaktické znalosti:
- Využívání různých technik pro aktivování studentů:
o akční přístup a dialog
o individualizace vzdělávání
o vzdělávání ve specifické sociální skupině
o v malých skupinách
- Stimulace změny přístupu ve vzdělávání
- Využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu
- Učení učit se

•

Zajištění přenosu vzdělávání:
- Realizace vzdělávání v tichém a odpovídajícím prostředí
- Vyzkoušení naučeného obsahu v pracovním prostředí
- Nastolení a stimulace dobré pracovní atmosféry
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•

Nalezení inovativních způsobů pro propojení nové znalosti s již existující
Spojení základních dovedností a reálné pracovní stimulace
Výběr autentických zdrojů, relevantních pro školené a jejich potřeby a cíle
Zajištění jednotícího názvu pro každý blok vzdělávání
Identifikování konkrétních pracovních situací, ve kterých je transfer
vzdělávání možný
Využití motivačního modelu, který bude umožňovat dlouhodobější využití
výsledků vzdělávání
Využívání krátkých vzdělávacích bloků, které budou mít dlouhodobější trvání
Sledování školených po ukončení školení (pro zjištění dlouhodobějších dopadů
školení)

Individuální profesionální rozvoj školitelů:
- Rozpoznání aktuální fáze kariérního rozvoje školitelů a souvisejících omezení
- Zhodnocení jejich individuálního profesního rozvoje a profesionální identity
- Posílení profesionální identity v přípravě na různé extrémní situace, kterým
školitelé mohou být ve firmách vystaveni
- Lehké experimentování s cílem zdokonalení individuálního přístupu
- Jasně definované role a očekávání ve vztahu ke vzdělávací organizaci

5.2.1 Jak začít?
Některé prvky mají zásadní důležitost pro úspěch školení základních pracovních
dovedností. Jedná se zejména o existující potřebu a výzvy školení, ale také například
o výběr atraktivního názvu školení, který může mít dopad na vnímání účastníky školení.
Individuální potřeby, výzvy a jejich zahrnutí
Pokud má školení základních pracovních dovedností ovlivňovat a zlepšovat pracovní
proces, musí vždy mířit na potřeby jednotlivce. Tento přístup výrazně přispívá ke
zvyšování motivace zaměstnanců ke vzdělávání a k využití výsledků vzdělávání. Chan
(2010, s. 22) uvádí:
“Důkladné a pečlivé posouzení potřeb je nezbytné pro omezení plýtvání zdroji.”
Při plánování školení základních pracovních dovedností, je důležité věnovat pozornost
typům vzdělávání tak, aby účinně řešilo aktuální vzdělávací potřeby. Illeris (2009)
identifikuje čtyři typy učení jako procesu vytváření mentálních struktur (mentální
organizace výsledků učení), které vedou k různým výsledkům učení, což dokládá
tabulka níže:
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Tabulka 2: Mentální struktura a typy učení

Kumulativní nebo
mechanické učení

Výsledkem učení je
izolovaná forma,
která není součástí
ničeho jiného

Příklad:
Učení PIN

Asimilační
učení nebo
učení
doplňováním
Učení vede k
dodatečným
znalostem již
existujícího
mentálního
schématu

Akomodační
nebo
transcendentní
učení
Učení má za
následek
transformaci
existujícího
mentálního
schématu, aby
zapadlo do toho,
co se právě
naučilo

Změny osobnosti
nebo změny v
sebeorganizaci

Příklad:
Naučení se nové
funkci v počítači
v situaci, kdy už
některé jiné
funkce jsou
známé

Příklad:
Naučení se
efektivnějšímu
způsobu
provádění
určitých úkolů

Příklad:
Obvykle
způsobeno
krizovou situací

Simultánní
restrukturalizace
mnoha mentálních
schémat získaných
v předchozích
třech typech učení

V pracovním prostředí se předpokládá, že asimilovaný typ učení je nejběžnější.
V některých případech může být vhodnější zaměřit se na jiné typy učení a naplánovat
proces učení podle předběžných znalostí žáků (např. akomodační učení, když jsou
znalosti žáka nesprávné nebo neaktuální nebo kumulativní).
Individualizace vzdělávání
Přestože často považujeme učení za skupinovou aktivitu, učení je primárně spíše “něco,
co se odehrává uvnitř jednotlivce” (Illeris, 2003, s. 168). Výsledky učení mezi jednotlivci
se proto mohou lišit, i když se účastní procesu učení společně ve skupinovém prostředí,
protože výsledky učení jsou individuálně strukturovány, a to na základě kontextu
a vstupů (Illeris, 2003; 2009). Předchozí zkušenosti a potřeby jednotlivců se mohou
lišit.
Při realizaci školení základních pracovních dovedností je nutné vzít v úvahu, že učením
dochází k propojování nově získaných informací s existujícím mentálním schématem
(Illeris, 2009). Existující mentální schémata mezi studenty ve stejném prostředí se však
mohou výrazně lišit, a proto se jejich individuální procesy asimilačního učení mohou
také lišit. Školení nebo jakýkoli jiný organizovaný proces učení by tedy měly být
plánovány z pohledu školeného takovým způsobem, který umožní efektivní propojení
nových informací s existujícími znalostmi. Během školení je tedy snahou nalézt společný
základ (konsenzus mezi existujícími mentálními schématy, zájmy a potřebami
školených), zatímco v individuálním procesu učení se můžeme zcela zaměřit na potřeby
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jednotlivce. Školitel by se měl v procesu plánování seznámit se zkušenostmi, zájmy,
vlastnostmi, dovednostmi a postoji všech školených. Efektivní plánování samo o sobě
však nezaručí úspěšný proces učení, vždy bude záležet na školeném, jeho úsilí
a odpovědnosti při dosahování stanovených cílů. Školitel nemá výhradní odpovědnost
za výsledky vzdělávání.
Název školení
Vytvoření originálního názvu školení vyžaduje čas, protože musí odrážet účel, cíle a další
klíčové aspekty konkrétního školení. Název školení by měl být zároveň motivační a měl
by vyzdvihnout silné stránky školených. Nežádoucí jsou tedy slova, jejichž konotace
může být negativní, zároveň by měl být název školení i originální (Žalec, 2018).
Příklady názvů školení základních pracovních dovedností20:
Pečovatelství:
• ABC pro dokumentaci v pečovatelství
• Dokumentace v pořádku — vše v pořádku
Angličtina:
• Angličtina pro správný telefonický rozhovor
• Základy obchodní angličtiny
Týmová spolupráce:
• Oceňovaná týmová komunikace
• Čerství vítr pro pracovní klima
Výroba barev a laků:
• Pryč s barvou!
• Díky technologii více barev!
Zvolený název školení může pomoci pochopit, co je možné od školení očekávat – jaké
jsou jeho přínosy a hlavní očekávané výsledky. Výběr atraktivního a pozitivního názvu
je důležitý při jednání s těmi, kteří mají méně zkušeností se vzdělávacími programy
nebo mají negativní zkušenosti. Zároveň by měl název školení odrážet současnou situaci
a zájmy školených (Žalec, 2018).

5.2.2 Smysluplné využití didaktických přístupů v rámci hlavní části školení
základních pracovních dovedností
V průběhu realizace hlavní části školení základních pracovních dovedností je nezbytné
udržovat pozitivní studijní atmosféru, akční přístup a skupinový dialog. Preferována by

Tyto příklady byly poskytnuty studenty v mimoprofesním magisterském programu v Německu (2019). Jim
zadaný úkol se zabýval vývojem vhodných názvů pro školení základních pracovních dovedností.
20
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měla být krátkodobá školení pro menší skupiny, která zanechávají dlouhodobý efekt
a vysokou motivaci k učení.
Atmosféra
Ačkoliv o školení z velké části rozhodují přímo školení, prostředí, ve kterém školení
probíhá, může výrazně ovlivnit výsledky učení. Vzdělávací atmosféra může buď podpořit
v pokroku, nebo učinit učení náročnějším. Rothwell (2002) uvádí, že klima pro
vzdělávání je určováno individuálním vnímáním podmínek učení v pracovním prostředí
a lze jej měřit pomocí průzkumů, fokusních skupin, rozhovorů a pozorování.
Rothwell (2002) navrhuje, že zvyšování povědomí o všudypřítomnosti učení je možnou
strategií pro zlepšení studijního klimatu. Lidé často vnímají učení pouze ve spojitosti se
školou a často mají negativní vzpomínky. Při školení zaměstnanců jedné firmy, které
probíhá zpravidla v reálném čase jako neformální učení (např. snaha o vyřešení
problému nebo sledování konkrétního cíle), si mohou školení uvědomit, že mají velkou
kontrolu nad procesem učení (Rothwell, 2002). Pokud jsou si školení této situace
vědomi, mohou ji analyzovat a vylepšovat, a tak postupně měnit i samotnou atmosféru
vzdělávání.
Akční přístup a skupinový dialog
Akční přístup vychází z metodologie akčního výzkumu, která se zaměřuje na úpravu
současných postupů. French (2009, s. 187) uvádí, že proces akčního výzkumu „začíná
představou mysli odborníka, že změna v praxi je oprávněná“ a zaměřuje se na
„zmocnění účastníků“ (French, 2009, s. 189). Na rozdíl od každodenních praktik je akční
výzkum „systematický a úmyslný proces, ve kterém je životně důležité plánovat, jednat,
pozorovat a reflektovat s větší péčí, systematičtějším přístupem, než by bylo zřejmé
v normálním případě každodenní obchodní praxe“ (French, 2009, s. 189). ZuberSkerritt a Perry (2002) tvrdí, že pokud jde o zlepšování praxe, profesní učení
a organizační učení, je akční výzkum vhodnější než tradiční výzkum.
Akční přístup se opírá o cykly probíhající ve spirálách, z nichž každý se skládá ze čtyř
fází (Altrichter, Kemmis, McTaggart a Zuber-Skerritt, 2002): plánování, jednání,
pozorování a reflexe. Po reflexi následuje nové plánování, a tedy začátek dalšího cyklu.
Tyto fáze lze přizpůsobit většině pracovních situací a opakovat, dokud není dosaženo
uspokojivého výsledku.
Dalším důležitým aspektem akčního přístupu je skupinová práce (Zuber-Skerritt a Perry,
2002; French, 2009). Školitel obvykle zahajuje proces akčního výzkumu, který návazně
provádí skupina lidí v určitém prostředí (French, 2009). Ve skupině jsou diskutovány
návrhy školitele, identifikují se možné obavy a pracuje se formou výše zmíněných
cyklů/spirál, dokud není dosaženo plánovaného cíle (French, 2009). Významný je
skupinový dialog, aktivní účast každého zúčastněného a jeho příspěvek k rozvoji nové
praxe. Skupinový dialog může mít i jiný přínos pro samotné účastníky, kterým je
hluboké pochopení situace, kterou se zabývají, a návazné zvýšení motivace (Serrano,
Mirceva & Larena, 2010).
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Malé skupiny
Specifikum vzdělávaných – dospělých je v tom, že často nestojí o někoho, kdo jim bude
říkat, co by se měli naučit. Zároveň mají zájem ovlivnit obsah vzdělávání a vzdělávat
se v něčem, co je pro ně potřebné (Illeris, 2003). V případě vzdělávání dospělých je
tedy vhodné vždy uzavřít “dohodu” se všemi vzdělávanými. Právě z tohoto důvodu jsou
pro vzdělávání dospělých vhodné zejména malé skupiny, ve kterých může každý
vzdělávaný uplatnit svůj názor a utvářet proces učení.
Illeris (2003) píše, že lidé pracující v určitém oboru nebo v určité pozici dlouhodobě,
silně spojují svoji identitu s prací. Proto jsou otevřenější k rozvíjení obecných
kompetencí, k osobnímu rozvoji jsou obecnější a osobně se rozvíjejí, pokud jde o učení
související s jejich prací. Je proto vhodné, aby vzdělávací skupina byla sestavena tak,
aby vzdělávaní měli silné společné zájmy a zkušenosti v podobné profesní oblasti.
Nicméně některé rozdíly mezi členy skupiny mohou být prospěšné, protože mohou
vyvolat diskusi, zpochybnit různé názory a dodat nové informace.
Malé skupiny jsou velmi užitečné, zejména pokud jde o zapojení účastníků do
skupinových aktivit a různých metod učení jako jsou kruhy, kruhové rozhovory, bzučící
(či tzv. muší) skupiny atd.
Krátké vzdělávací bloky s dlouhodobými efekty
Jedním ze způsobů, jak zjistit dlouhodobé účinky prostřednictvím krátkých vzdělávacích
bloků, je sledování konkrétních fází procesu učení, které jsou popisovány v jiných
kapitolách („Učení se učit“ a „Zabezpečení přenosu vzdělávání“). To zejména obnáší
ujistit se, že školené zaměstnance obsah skutečně zajímá a vnímají vzdělávání jako
důležité, obsahující pro ně relevantní informace, které využijí v praxi. Tento přístup lze
použít pro školení nebo pro zlepšení informálního učení v každodenních pracovních
činnostech.
Aby byl jakýkoliv typ vzdělávání úspěšný, musí si vzdělávaní uvědomit její význam
a vnímat ji jako pozitivní zkušenost. Illeris (2003) zdůrazňuje, že musí být vnímána jako
rozumná. Pouze tehdy, když vzdělávaní vnímají vzdělávání jako smysluplné a zároveň
jako vzrušující výzvu, mobilizují svou mentální energii. Proto je vhodné, když školitel
navrhne vzdělávání právě tak, aby mířilo na potřeby školených, pracovalo s jejich
názory, potřebami a zájmy a využilo již získané znalosti a zkušenosti.
Učení učit se
Ochota učit se, je do značné míry determinována zkušenostmi z rodinného prostředí
a zkušenostmi z formálního vzdělávání. Lidé, kteří mají (spíše) pozitivní zkušenosti
s učením, jsou otevřenější vzdělávat se v budoucnosti, a to různými cestami. Výsledky
průzkumu o vzdělávání dospělých ve Slovinsku, který provedl Statistický úřad Slovinské
republiky (SURS, 2010) ukázaly, že lidé, kteří ukončili programy terciárního vzdělávání,
byli ti, kteří se nejvíce učili v neformálním kontextu. Další skupinou byli ti, kteří dokončili
vyšší střední vzdělání. Nejméně se do neformálního učení zapojovali ti, kteří ukončili
základní nebo nižší vzdělávací programy (SURS, 2010). Lidé, kteří mají zejména
z dětství nějakou negativní vzdělávací zkušenost, často odmítají různé vzdělávací
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možnosti. Vhodné by bylo právě této skupině lidí zajistit zajímavé vzdělávací příležitosti
(např. příležitosti vzdělávání na pracovišti). Pokud se to udělá správně, může to zmírnit
negativní postoj ke vzdělávání.
Rothwell (2002) uvádí, že mnoho lidí nevnímá neformální učení jako skutečné učení,
protože je to docela odlišné od organizovaného učení. Pokud si více školených uvědomí
přínosy neformálního učení, mohou je i analyzovat a návazně zlepšit. Tak by přímo zažili
pozitivní vzdělávací zkušenost a postupně si vytvářeli pozitivní postoj ke vzdělávání
(organizovaným způsobem nebo neformálně).

5.2.3 Propojení nových znalostí s potřebou pracovního prostředí
Již byla zdůrazněna důležitost možnosti přenosu vzdělávání ve všech fázích školení
základních pracovních dovedností. Kromě vhodného motivačního přístupu musí školení
základních pracovních dovedností využívat pro školené smysluplný přístup, který
školeným pomáhá využít vazby a získané znalosti v práci. Tato kapitola se věnuje
některým aspektům, včetně důležitosti plánování a zajištění přenosu učení, situovaného
v prostředí sociální skupiny, integraci základních dovedností a skutečných pracovních
situací a důležitosti názvu školení.
Důležitost plánování a zajištění transferu v rámci školení základních
pracovních dovedností
Jednou ze základních zásad školení základních pracovních dovedností je ta, že naučená
znalost může být prakticky využita po ukončení školení. Ve vzdělávací praxi jsou však
identifikovány i situace, kdy k uplatnění naučené materie nedochází. Jedná se o situace,
kdy například školení neakceptují obsah a praktičnost školení, neexistují následné
strategie jako součásti návrhu vzdělávacího programu, není dohled či pozitivní přístup
k organizaci a změnám nutným k prosazení naučeného (Caffarella & Daffron, 2013).
U školitelů základních pracovních dovedností je důležité si uvědomit, že pro dosažení
optimálního přenosu vzdělávání, musí být přenos plánován už jako součást procesu. Při
plánování přenosu vzdělávání je třeba se zabývat třemi prvky: kdy by měly být strategie
přenosu použity; klíčoví hráči, které je vhodné zapojit; a naplánování různých strategií
pro různé aktéry k zajištění přenosu vzdělávání. Tyto prvky budou vysvětleny v další
části tohoto modulu.
Konkrétní pracovní situace
Ileris (2003) uvádí, že vzdělávací aktivity:
•
musí být považovány za bezprostředně relevantní ve vztahu k současné
pracovní pozici a ve vtahu k rozvojovým možnostem dané práce ze
subjektivního pohledu, například běžné změny v obsahu či organizaci práce
nebo personální obměna, která je známa či vzniká v důsledku přání
doplnění/změny kvalifikace (str. 175).
Aby se tohoto záměru dosáhlo, je vhodné založit školení na skutečných pracovních
situacích. Na druhou stranu, ve složitějších, komplexních pracovních situacích je nutné
uplatňovat odlišný, inovativní přístup a vhodnější se zdá být obecnější pojetí školení
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a teoretický přístup. Je tedy především na školiteli, po jeho dohodě se školenými, aby
určil nejvhodnější cestu vzdělávání.
Školení by pro správnou účast na vzdělávání měli mít skutečný prostor, neměli by být
brzděni tíhou pracovních úkolů nebo jakýmkoliv jiným pracovním tlakem. Současně by
měli mít i prostor pro zamyšlení nad svými pracovními zkušenostmi nebo činnostmi
v pracovní situaci, ke kterým dochází během školení.
Integrace základních dovedností a reálných pracovních situací
Ve všech pracovních prostředích jsou nezbytné základní dovednosti, které je vhodné
neustále v kontextu pracovního prostředí a jeho požadavků zlepšovat. Pracovníci na
pracovišti každý den „plánují vyhledávání, vyhledávají a používají nové informace
v kontextu pracoviště“ (Forster, 2018, s. 2–3). Proto by gramotnost zaměstnanců měla
mít velký význam pro jejich zaměstnavatele a firmu jako celek.
Ivančič a Gnidovec (2006) uvádějí, že práce je jedním z nejdůležitějších prostředí,
pokud jde o rozvoj gramotnosti prostřednictvím praktických dovedností. Za termínem
gramotnost nechápeme v tomto případě pouze dovednost čtení, psaní a počítání, ale
také nakládání s informacemi, schopnost rozhodování, komunikace, řešení problémů
a schopnost učit se (Ivančič, 2004). Mezi faktory, které mají největší vliv na gramotnost
jednotlivce, patří věk, pozice v zaměstnání a formální vzdělání (Ivančič, Gnidovec,
2006). Je prokázáno, že lidé s vysokou úrovní dosaženého vzdělání a náročnými
pracovními povinnostmi získávají nejvíce bodů za testy gramotnosti (Ivančič, Gnidovec,
2006). Tito lidé se také musí vypořádat s nejnáročnějšími pracovními výzvami a jejich
řešením. Rozdíl v gramotnosti mezi zaměstnanci na náročnějších pozicích a zaměstnanci
na méně náročných pozicích se tedy jen zvyšuje.
Průzkum PIAAC (Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých) (2013,
2016) potvrdil, že vyšší odbornost v gramotnosti a matematických dovednostech má
pozitivní dopad na zaměstnanost a platy ve všech členských zemích OECD. Mzdy jsou
více ovlivněny znalostí v oblasti zpracování informací než zaměstnáním. Ve všech
zapojených zemích se dospělí s vyšší úrovní gramotnosti, matematické gramotnosti
a kompetencemi k řešení technologických problémů častěji dostávají na trhu práce
a s větší pravděpodobností budou zaměstnáni.
Umístění vzdělávání a autentické školící materiály
Předchozí moduly se zaměřovaly na “situační vzdělávání”, které využívá reálné situace
pracovního prostředí pro nastavení vzdělávacího prostředí (viz Modul 1). Konkrétní
praktické situace jsou využity jako referenční bod pro vzdělávání (Modul 4). Skutečné
vzdělávací prostředí umožňuje řešit reálné problémy a autentické situace. Školitelé by
měli mít vždy v popředí zájmu tři dimenze školení, které všechny fungují současně
(Appleby & Barton, 2008):
a. jedná se o kognitivní nebo mentální proces, kde se vyžaduje přemýšlení
b. jedná se o emocionální proces, který vyžaduje vyjádření pocitů
c. jedná se také o sociální proces, který vyžaduje akci
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Lidé žijí a pohybují se ve společenství, které tyto tři dimenze zahrnuje. Ve společnosti
je vhodné/nutné uvažovat, vyjadřovat emoce, reagovat jako jednotlivec i jako součást
skupiny. Na pracovišti je vhodné uplatňovat v učících situacích některé principy, mezi
které patří zkoumání každodenní praxe, zohlednění životních situací školených,
podporování participativní učení, například i prostřednictvím autentických školících
materiálů, provádění školení v bezpečném a motivačním prostředí, podporování
participativního učení pomocí autentických pracovních materiálů, poskytování učení
v bezpečném a podpůrném prostředí a šíření poznatků prostřednictvím dalších forem
jako jsou ústní komunikace, vizualizace, individuální a skupinové prostředky pro šíření
vzdělávání (Appleby & Barton, 2008).
Situační vzdělávání v rámci školení základních pracovních dovedností umožňuje využití
skutečných zdrojů propojených se světem práce. Školitelé by měli požadovat po
školených, aby pracovali vždy se zdroji ze svého pracovního prostředí. Může se jednat
o texty, formuláře, výpočty a úkoly, které na pracovišti řeší. Zdroje by měly zahrnovat
různé preference učení, například preference vizuálního učení (fotografie, mind
mapping, videa), kinestetické formy (konkrétní zdroje, hraní rolí) a poslechové formy
(video, řečníci, diskuse). Školitelé by měli dbát na: (1) školení musí odrážet potřeby
školených a pracovní nároky; (2) školení odpovídá věku a zkušenostem školených; (3)
podporu respektu k rozmanitosti a odlišnosti školených; (4) používat rozmanité
a kvalitní zdroje.
Vzdělávání v prostředí sociální skupiny
Vliv prostředí, ve kterých se každý den pohybujeme, má na nás větší dopad, než si
připouštíme. Působení vlivu těchto prostředí se průběžně neformálně učíme. Jednotlivá
prostředí a v nich probíhající aktivity na nás mají velký vliv a ovlivňují rovněž naše
vzdělávání. Lave (2009, s. 201) uvádí, že lidé v těchto (vzdělávacích) činnostech jsou
obratní ve „vzájemné pomoci podílet se na změnách v měnícím se světě“. To znamená,
že se lidé vzájemně podporují v učení a v osobním rozvoji. Berg a Chyung (2008) ve
svém výzkumu zjistili, že vztahy s kolegy jsou pátým nejvýznamnějším faktorem, který
ovlivňuje neformální učení na pracovišti (významnějšími faktory pak jsou odborné
znalosti, osobnostní charakteristiky, přístup k počítači, zájem). Lidé v sociálních
skupinách se tedy navzájem ovlivňují a formují náhled na vzdělávání. Toto je nutné
zohlednit při úvahách o vzdělávání a jeho plánování.
Wenger (2010) uvádí, že aktivity v sociálních skupinách neovlivňují pouze naše
vzdělávací strategie a jejich obsah, ale také naši identitu (tedy to, kdo jsme). Tím, že
nám dává pocit sounáležitosti, ovlivňují sociální komunity naše interpretace událostí,
protože interpretujeme zkušenosti jejich optikou. Wenger (2010) doporučuje
minimalizovat regulaci sociálních skupin, protože by mohlo dojít k nežádoucímu snížení
skupinových inovací. Firmy se musí ujistit, že v jejich prostředí mohou sociální skupiny
prosperovat (Wenger, 2010). Stejně tak Illeris (2003, s. 169) uvádí, „zdá se, že
k relevantnímu učení dochází pouze tehdy, je-li osoba součástí komunity“.
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Krátká reflexe:
V návaznosti na Vaše zkušenosti, považujete seznam faktorů
úspěšnosti za úplný nebo by mohl být dále rozšířen?
Jaký je Váš nejobvyklejší přístup při snaze o změnu přístupu
školených? Myslíte, že Vámi používaná technika by mohla být
zařazena do školení základních pracovních dovedností?
Z jakého důvodu je důležité sledovat školené po absolvování školení
pracovních dovedností? Co je nutné pro toto sledování zajistit?

5.3 Jak zajistit školení základních pracovních dovedností
a jak zajistit transfer vzdělávání?
5.3.1 Jak zajistit transfer vzdělávání
Co je transfer vzdělávání
Stručně řečeno, přenos vzdělávání znamená přenos naučených dovedností do jiných
srovnatelných situací. V rámci školení základních pracovních dovedností je vzdělávání
součástí školení, a očekává se, že proškolení jsou schopni uspět v situacích, které pro
ně byly dříve náročné. Školení je vhodné přizpůsobit tak, aby reagovalo na požadavky
pracovního prostředí, a aby byl zapojen ten, kdo je potřebný. Školitel celý proces školení
facilituje a dbá na zapojení potřebných aktérů. Konkrétním příkladem je situace, kdy se
od účastníků očekává, že realizují svou práci prostřednictvím firemního IT systému.
V průběhu školení musí být účastníci školeni právě ve využívání tohoto konkrétního
systému. Transfer vzdělávání pak představuje zajištění přenosu naučených situací
a řešení do každodenní praxe, bez nejistoty. Vhodné je využití specifických
„transferových“ úkolů, jejichž prostřednictvím je možné vzdělávání přenést do
pracovního prostředí. Tak dojde k tomu, že to, co bylo dříve náročné, je nyní úspěšně
naplňováno.
Nicméně termín „transfer“ či “přenos” není ve vzdělávacím kontextu dostatečný, protože
neexistuje žádný jednoduchý “přenos” znalostí z teoretické oblasti učení do praktické
oblasti práce. Jedná se spíše o kontextovou transformaci znalostí, protože mění
současně oba kontexty – vzdělávací a praktický.
Výzva – zajištění transferu vzdělávání
Existuje celá řada strategií, které se zaměřují na zajištění přenosu vzdělávání. To však
neznamená, že by nebyl vhodný jejich další rozvoj. Určité bariéry přitom musí být
odstraněny rovněž na straně zaměstnavatelů/firem. Přenos vzdělávání může dobře
fungovat pouze tehdy, pokud systém firma zná a využívá zpětnou vazbu, vítá změnu
chování a podporuje změnu nefunkčních vzorců chování, vytváří prostor nebo příležitosti
pro změnu chování zaměstnanců. Taková kultura zpětné vazby je v mnoha firmách
nedostatečně rozvinutá a nelze ji rozvíjet všude. Stojí však za to přijmout výzvu
a systematicky na zajištění přenosu vzdělávání pracovat.
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Úvaha o tom, jak budou účastníci školení aplikovat to, co se během školení naučili, tedy
jak bude zajištěn transfer vzdělávání, musí být nedílnou součástí plánování a realizace
školení. To je odlišnost, v porovnání s dosavadními přístupy vzdělávání dospělých, kdy
je předpokládáno, že získané znalosti a jejich aplikace se nějak uskuteční a změny,
které případně školení přinese, či navrhne, jsou předmětem obav (Caffarella & Daffron,
2013).
Bez efektivního přenosu výsledků vzdělávání by veškeré úsilí vynaložené na školení
nemělo smysl. Využití získaných znalostí v různých praktických situacích za účelem
zlepšení současných nebo nadefinování nových postupů je v procesu vzdělávání (pro
práci) zásadní. Školený a/nebo školitel by proto měli strávit potřebný čas naplánováním
využití nově získaných znalostí v praxi. Rothwell (2002) ve svém modelu procesu školení
základních pracovních dovedností navrhuje, aby tyto činnosti byly plánovány v souladu
s těmito klíčovými kroky: (1) konverze informací; (2) aplikace znalostí; a (3) reflexe
učení. Školení základních pracovních dovedností by mělo zahrnovat následující kroky:
Obr. 14: Identifikované kroky při učení na pracovišti

Při přenosu výsledků vzdělávání si školený účastník prohloubí porozumění naučené věci
a přemýšlí o přínosech a uplatnění získaných znalostí. Dalším krokem je potvrzení
znalostí prostřednictvím jejich využití v praxi. Následným krokem je uplatnění znalostí
v praxi. Testování nových znalostí v konkrétní situaci poskytuje zpětnou vazbu
o účinnosti a může směřovat k případným úpravám při využívání znalostí (např.
analyzováním rozdílů mezi naučenou znalostí a mezi praxí, mentoring kolegů na základě
nově získaných znalostí, předcházení neefektivnímu pracovnímu postupu nebo zlepšení
současných postupů).
Aplikace znalostí je často následována (někdy může také předcházet nebo vůbec nemusí
být přítomna) reflexí procesu učení a jeho výsledků. Školený zvažuje konkrétní oblasti,
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ve kterých může ověřit výsledky vzdělávání a získat zpětnou vazbu. Školený uvažuje
o možné aplikaci znalostí v jiných situacích a / nebo hledá další prostor pro zlepšení
současné situace. To zahrnuje například přezkoumání výsledků vlastní práce nebo
získání zpětné vazby od kolegů, nalezení nových řešení současných pracovních výzev
a vyhodnocení shody mezi očekáváním a skutečnými výsledky učení (Rothwell, 2002).
Školitelé by měli mít kontrolu nad širokou škálou faktorů, které mohou přenos výsledků
vzdělávání buď brzdit či akcelerovat (životní a pracovní zkušenosti školených, obsah
a organizace vzdělávání, sociální skupina). Školitelé by však měli mít zcela zásadní vliv
na navržení a realizaci vzdělávacího programu. Přenos výsledků vzdělávání musí být
v tomto kontextu do návrhu zakomponován a měl by reagovat na: (1) určení vhodného
načasování přenosu výsledků vzdělávání; (2) popis klíčových hráčů přenosu výsledků
vzdělávání (školení, školitelé, popř. další instruktoři, vedoucí pracovníci apod.); (3)
specifikaci vhodné strategie přenosu výsledků vzdělávání. Součástí těchto strategií
může být například poskytování mentorů nebo trenérů s individualizovanými
vzdělávacími plány, zapojení dalších odborníků do školení, používání simulací a cvičení,
využívání sebehodnocení, přidělování úkolů, které je třeba provést po školení,
a dodávání a používání pracovních pomůcek a dalších materiálů, popř. seznámení
školených s modelovými přístupy nutnými pro přenos výsledků vzdělávání.
Pro usnadnění přenosu výsledků vzdělávání slouží níže uvedená tabulka (vice též
Caffarella, 2013):
Tabulka 3: Přenos vzdělávání – orientační rámec
Tři kroky pro
přenos výsledků
vzdělávání

Plány, lidé a strategie, které vyžaduje přenos vzdělávání
Zaměstnanci
/školení

Školitelé

Jiné klíčové osoby ve
firmě

Konverze informací
(zdroje, nové
závěry, nové
poznatky)

Individualizované
vzdělávací plány

Využití cvičení a
simulací

Mentoři, koučové

Aplikace znalosti
(prostřednictvím
praxe)

Deník vzdělávání

Používání pracovních
pomůcek nebo
jiného materiálu.
Modelové přístupy a
dovednosti pro
přenos vzdělávání

Zapojení lidí během
realizace programu

Reagujte na
vzdělávací proces a
jeho výstupy
(přezkum, nová
řešení, porovnání
očekávání a
výsledků)

Využijte
sebehodnocení
Vyhodnoť
výsledky vlastní
práce

Určete povinnosti,
které je nutné splnit
po ukončení
programu

Zajistěte zpětnou
vazbu o výsledcích
práce od kolegů
Nadefinujte nová
řešení odpovídající
současným
pracovním výzvám
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Doladění přenosu výsledků vzdělávání – strategie a způsoby přenosu
V některých zemích již existují bohaté zkušenosti se vzděláváním na pracovišti, které je
následováno strategiemi napomáhajícími využít to, co se v rámci školení základních
pracovních dovedností naučili. Vybrané příklady možných přístupů jsou popsány níže
v textu.
•

Doplněk školení a dalšího vzdělávání

Jak již bylo řečeno, při plánování a realizaci školení základních pracovních dovedností,
musí být neustále sledovány potřeby a zájmy školených a možnost aplikace znalostí
v konkrétních pracovních situacích. Účastníkům školení by mělo být po celou dobu
vzdělávání zřejmé, že mohou (a dokonce je žádoucí), aby prosazovali do vzdělávání své
individuální potřeby a zájmy; jako pomůcka může být využit orientační rámec (viz
obrázek). To otevírá velký prostor pro témata, která jsou definována přímo účastníky
školení, které by nemělo být připraveno jako pevně daný a neměnný program, ale
naopak jako nabídka vzdělávání s možností toto vzdělávání ovlivnit.
Obr. 15: Možnosti témat a oblastí vzdělávání

Vzdělávací program – školení by mělo obsahovat modul “novinky”, kde by průběžně
byla shromažďována témata a praktické situace a byl by startovacím modulem každého
školení. Účastníci mají příležitost klást otázky související s prací, ale i životní situací.
Například se může jednat o upřesnění požadavků na parametry ošetřovatelské
dokumentace, podmínek ukončení pojištění atp. Na otázky může být nalezeno řešení
v rámci dané lekce, či mohou být řešeny prostřednictvím dalších témat.
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Příklad: Tato témata zmínili účastníci školení jako vhodná pro zařazení do modulu
“novinky”:
- Jak formulovat výpověď nájemní smlouvy majiteli bytu?
- Jak oznámit ostatním obyvatelům, že jeden z rezidentů byl transportován do
nemocnice?
- Jak kondolovat příbuzným?
- Jak popsat nález obyvatele domů po pádu z výšky, a to, jak došlo k nehodě?
(zpráva o nehodě)
- Co znamená „přídavek na dítě“ a „jednorázová dávka“ a kdo má na ně nárok?
- Chtěl bych využívat druhé zaměstnání, jak to oznámit zaměstnavateli?
- Jaké je možné uplatnit odpočty pro daňové účely?
Během školení
Pokud je přenos výsledků vzdělávání do školení základních pracovních dovedností
zahrnut jako jeho integrální část, může být využíván jako týdenní či čtrnáctidenní
retrospektiva. Toto rozvržení by vyhovovalo konkrétním pracovním situacím, které byly
součástí školení. Školení tak budou mít možnost spolurozhodnout o výsledcích
a pozitivech školení ve vztahu k jejich zájmům, pokroky a úspěchy mohou
dokumentovat například formou skupinové knihy o školení nebo ve svém individuálním
studijním bloku.
Příklad: Otázky, které se zaměřují na konkrétní situace:
- Co z toho, co jsem se naučil/a jsem využil-a?
- Co jsem udělal/a správně? Kdy/Kde/Jak?
- V čem se chci cítit jistější?
- Jak jsem se sebou spojený/á?
- Stálo mě to mnoho odvahy?
- Kdo si všiml, že se chovám jinak?
- Jak ostatní (kolegové, vedoucí) reagovali?
Zajištění školení
Uzavřená smlouva o školení, je příkladem dohody mezi aktéry, kteří jsou odpovědní za
úspěšnost vzdělávání: zaměstnanec/školený, školitel, supervizor či řídící pracovník
firmy. Odsouhlasená smlouva, ať již písemně či ústně, nemá právní váhu, ale ve smyslu
sdílené odpovědnosti, specifikuje podmínky vzdělávání (například začátek a konec
školení; časy, ve kterých ke vzdělávání probíhá; metody vzdělávání; rámec vzdělávání;
cíle vzdělávání a způsob financování).
Přenos výsledků vzdělávání může být podpořen specifikací dokumentace výsledků
vzdělávání, dohodou o provedení zpětné vazby mezi supervizorem a zaměstnancem
(zaměstnanci), či šetřeními provedenými mezi školenými nebo supervizory.
Školení a vedením firmy
Supervizoři, případně zástupci vedení jsou zapojeni do nadefinování potřeb, na které
má školení reagovat a stejně tak musí být zapojeni do zajištění podmínek pro přenos
výsledků vzdělávání. Zapojeni musí být rovněž do nastavení forem hodnocení. Kromě
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toho, jsou jim nabízeny další informace o tématech školení a jsou podporováni k tomu,
aby do pracovního prostředí a do činností školených zaměstnanců umožňovali zavedení
změn a poskytovali zpětnou vazbu (viz smlouva výše). Pokud má vedení firmy
o výsledcích školení dostatečné informace, tím spíše budou školení pozitivně vnímat.
Po školení
Výsledkem zpětné vazby supervizorů a zaměstnanců by měly být obohacené pracovní
pozice, akceptující nové požadavky, které případně oficiálně přijmou změněné úkoly.
Na druhou stranu, v praxi se ukazuje, že zacházení se zpětnou vazbou a jejím návazným
promítnutím, musí být uvážlivé, aby nedocházelo ke znejistění zaměstnanců či
k obavám z jejich strany. V extrémních případech totiž může docházet až
k nutnosti poradenské intervence pro zaměstnance.
Nové způsoby zapojení zaměstnanců
Zapojení zaměstnanců do diskuse například o systému řízení kvality, může napomoci
přenosu výsledků vzdělávání.
Efekty – subjektivní perspektiva
Velmi důležité je zajistit to, aby se účinky přenosu vzdělávání projevily bezprostředně
po školení. Školitel musí rovněž v případě zájmu zajistit zaznamenání dlouhodobého
účinku školení základních pracovních dovedností.
Příklad: Zaměstnanci zařízení geriatrické péče byli dotazováni 10 měsíců po ukončení
školení: Jak jste rozpoznali, že jste se něco naučili? Jejich odpovědi byly následující:
-

Více jsem četl/a.
Častěji jsem psa/-a, i v práci.
Častěji se vyjadřuji přesně, v porovnání s obdobím před školením.
Jsem si jistější a dokážu se častěji zeptat kolegů na správnost mého postupu.
Mám pozitivní zpětnou vazbu od kolegů a rodiny.
Spíše si všimnu, že při psaní dělám chybu, návazně zkontroluji se slovníkem –
mám větší cit pro jazyk.
Při výkonu praktických úkonů, jako je vyplňování dokumentů, lépe a správně
volím slova a píši správně.
Jsem otevřenější ke kolegům, rád/a komunikuji.
Nyní dovedu věci objasnit či korigovat, dříve jsem na to neměl/a sebevědomí.
Komunikuji srozumitelně. Dovedu argumentovat.
Lépe rozumím zájmům lidí v domácí péči a nemusím se tolik ptát na věci.
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Krátká reflexe:
Které kroky jsou ve školení na pracovišti pro Vás nové, popřípadě,
které jste systematicky nerozvíjel/a?
S ohledem na Vaše zkušenosti, který z kroků pro Vás představuje
největší výzvu při realizaci se studenty? Z jakého důvodu?

5.3.2 Specifické didaktické a metodologické pomůcky pro školení
základních pracovních dovedností, příklady dobré praxe
Tato kapitola se zaměřuje na konkrétní příklady zkušeností se školením základních
pracovních dovedností. Popsány jsou zkušenosti školitelů s realizací jednotlivých fází
školení.
Didaktická redukce: co je to?
Didaktickou redukcí rozumíme úpravu či zjednodušení komplexního či jinak složitého
tématu do celku, který bude více srozumitelný a jednodušší pro účely školení. Redukce
má kvalitativní i kvantitativní rozměr.
Kvantitativní redukce se týká množství učebních materiálů využitých pro školení,
kvalitativní se zaměřuje na zjednodušení obsahu a adaptaci obsahu tak, aby odpovídal
konkrétním vzdělávacím potřebám školených (kompetence, vědomosti, dovednosti
a schopnosti).
Didaktická redukce: jak funguje?
Základním předpokladem je schopnost školitele projektovat se do pozice školeného
a návazné navržení školených kompetencí pro zlepšení pracovního prostředí z pohledu
zkušeného „školitele“ a zkušeného „školeného“. Didaktická redukce spočívá ve výběru
vzdělávací situace.
Didaktická redukce má svůj význam i v případech, kdy se jedná o získání nových
základních dovedností, například při získávání potřebných digitálních znalostí. Důraz
musí být kladen na redukci složitých dat a interpretaci základních funkcí a prvků tak,
aby bylo relativně snadné je pochopit.
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Tabulka č. 4:
Čtyři způsoby, jak zjednodušit sdělení směrem ke školeným zaměstnancům

JEDNODUCHOST
• Jednoduchá prezentace
• Krátké, jednoduché věty
• Společná terminologie, krátké
názvy
• Vysvětlení technických termínů
• Konkrétní a jasná komunikace
PŘEHLEDNOST, USPOŘÁDÁNÍ

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Strukturované
Postupně budované informace
Jasné
Podstatné odlišeno od
nepodstatného
STRUČNOST

•
•
•
•

•
•
•

Krátké a milé
Zaměřeno na podstatu
Zaměřeno na cíle školení
STIMULAČNÍ PRVKY

•
•
•

•
•
•
•

Stimulující a zajímavé
Různorodé
Osobní
Příklady, příběhy, anekdoty,
analogie, metafory, kuriosity

•
•
•
•

KOMPLEXITA
Složitá prezentace
Dlouhé, rozvinuté věty
Neznámá, neobvyklá slova
Nevysvětlené termíny
Abstraktní vyjádření
NEUSPOŘÁDANOST,
NEJEDNOTNOST
Nestrukturované
Matoucí
Nejasné
Podstatné zaniká v
nepodstatném
ROZVLÁČNOST
Dlouhé a rozvláčné
Většina je nepodstatná
Nesouvislé
BEZ STIMULAČNÍCH PRVKŮ
Střídmé a nezáživné
Monotónní
Neosobní
Fakta, čísla, definice

Propojení s existujícími kompetencemi
Existující kompetence jsou důležité a určují, jaké profesní a osobnostní kompetence
školení do vzdělávání přinášejí. Konkrétní kompetence se zpravidla zjišťují pozorováním,
je možné rovněž cílené hodnocení – ústně před školením nebo v jeho průběhu, možné
je použití specifických nástrojů pro hodnocení. Školitel může pracovat s těmito klíčovými
oblastmi:
a. Oblasti odbornosti, jako jsou znalosti, porozumění, dovednosti odpovídající
obsahu a cílům školení
b. Rámec kognitivních dovedností, včetně inteligence, schopnosti plánovat
a konat, paměťových dovedností, schopnosti učit se, schopnosti řešit
problémy, schopnosti rozpoznat vztahy
c. Přístup ke vzdělávání, jako nezávislost, koncentrace, ochota zapojit se,
vytrvalost, péče a pečlivost, využívání nástrojů
d. Jazykové dovednosti ústní, písemné, poslechové
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e. Sociální kompetence, které mohou zahrnovat týmovou práci, komunikační
dovednosti, schopnost řešit konflikty, odpovědné chování, ochotu pomoci
f. Emocionální kompetence, včetně vzdělávání a výkonu pod stresem,
sebeúcta, frustrační tolerance, emocionální stabilita, očekávání úspěchu nebo
neúspěchu
Zaměření vzdělávacích bloků
Je obvyklé, že vzdělávací bloky školení základních pracovních dovedností dodržují
třífázové schéma (viz Příloha 1)
Představení tématu: Je několik způsobů, jak zapojit školené do probírané problematiky.
Důležitou otázkou zůstává, jak motivovat, vzbudit zájem a zvědavost? Způsoby mohou
být různé, často je využívána společná návštěva na pracovišti a zajišťování aktuálních
problémů na místě nebo přímé zapojení do školení a kladení otázek.
Jak lze vzbudit motivaci, zájem nebo zvědavost? K tomu může dojít například společnou
návštěvou práce za účelem zjištění aktuálních problémů nebo uplatněním následujících
otázek při školení: Co se mi na mé práci líbí? Jaké jsou mé současné výzvy? Nebo
otázky: Co bylo pro mě důležité při posledním školení? Co jsem uplatnil/a na pracovišti?
Propracování obsahu/implementace: I v tomto případě existuje škála možností, jak
rozvinout a dále propracovat jednotlivá témata. Důležitou otázkou je: Jak mohou školení
zaměstnanci toto téma uchopit? Protože školení probíhá na pracovišti, je dobré propojit
přímo učení/školení s prací:
a. pozorování školitele, na které navazuje diskuse s iniciační otázkou ze strany
školitele (impulzivní otázka)
b. pozorování školitele s přímou zpětnou vazbou
c. práce na reálných dokumentech v rámci školení
d. stimulace situací zaměřených na komunikaci – hraní rolí, fiktivní telefonické
rozhovory apod.
Zajištění výsledků/závěry: Závěry napomáhají v orientaci; získaná znalost může být
využita nejen v pracovním, ale i v širším kontextu. Zajištění výsledků směřuje za
zvýšenou schopností učit se.
Vytváření vzdělávacích příležitostí pro zaměstnance, kteří běžně vzdělávání
nevyužívají
Školené zaměstnance může tvořit rovněž skupina zaměstnanců, kteří doposud
nevyužívali vzdělávání a nejsou zvyklí se učit, nebo mají negativní vzdělávací zkušenost,
a /nebo je pro ně obtížné se učit, popřípadě mají nějaká omezení (např. nedostatečnou
gramotnost, omezenou schopnost psát, potřebují speciální metodický přístupu apod.).
Tito školení zaměstnanci potřebují:
a. rozumné nastavení rozsahu vzdělávacích bloků a jednotlivých vzdělávacích kroků
b. obecně preferovat přístup „malých kroků“
c. jasný, transparentní postup, například poskytnutím úvodního přehledu o tématu
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d. opakování probraných vzdělávacích bloků a/nebo shrnutí probrané látky na konci
či na začátku návazné lekce. Shrnutí může být zajištěno školitelem přímo, nebo
některým ze školených zaměstnanců, což je vhodnější
e. využití nástrojů pro nedostatečné (písemné) lingvistické schopnosti
f. uplatňování motivačních a stimulujících nástrojů vzdělávání, např. vhodná
pochvala, (konkrétní, okamžitá a autentická), celkově vytvoření atmosféry
vzájemného respektu a uznání.
Pracovní prostředí jako příležitost pro vzdělávání
Pro školené zaměstnance v rámci školení základních pracovních dovedností, jsou
očekávané výsledky obzvláště vysoké, pokud je vzdělávání prováděno na pracovišti,
respektive je kombinováno s prací. Průběh a zaměření vzdělávání jsou určovány
požadavky pracovního místa (požadavky zaměstnavatele) a vzdělávání je prováděno
často přímo na pracovišti. Poměrně rozsáhlá studie Baethge & Baethge-Kinsky, „The
Unequal Battle for Life-Span Learning“ (Nerovné bitvy o celoživotní učení“), 2004,
podrobně rozpracovali faktory, které podporují učení v pracovních prostředích. Podpora
učení při práci se podle autorů projevuje v:
a. možnostech profesního rozvoje: je potřeba získat nové znalosti při výkonu práce
a zároveň existují příležitosti pro profesní rozvoj jednotlivce. Učení je v rámci
firmy vnímáno jako přínos a samozřejmost
b. povaze úkolu, která je komplexní, holistická: zaměstnanec úkol nejen zajišťuje,
ale rovněž plánuje, testuje a případně reviduje. Pracovní úkoly nejsou
specifikovány detailně, existuje prostor pro nezávislé rozhodnutí
c. v intenzitě komunikace a spolupráce, která zvyšuje schopnost učit se, pokud
práce vyžaduje spolupráci ostatních kolegů a vyžaduje znalosti pracovních
procesů v oddělení i v celé firmě
d. příležitosti pro zapojení se do pracovního úkolu – mnohé aktivity mohou být
provedeny bez zapojení nadřízených, v případě změn, jsou do rozhodování
zapojeni zaměstnanci a je přihlíženo k jejich návrhům
Jednoduchý jazyk – co to je?
"Uvažoval/a jsi někdy o tom, co se stane s tvým majetkem, když už nebudeš?" Takto
začíná informační brožura o dědickém právu v Dolním Sasku. Tato brožura je pro
zájemce k dispozici také v „jednoduchém jazyce“, který obsahuje plnohodnotné
informace. Konkrétně úvod v tomto zpracování zní: „Každá lidská bytost může jednou
umřít. Otázkou je: kdo dostane peníze?“ Snadný jazyk vyjadřuje informace jednodušeji
a v krátkých větách. Používá známá a jednoduchá slova.
Jednoduchý jazyk rovněž definuje Úmluva Spojených Národů o Právech pro osoby se
znevýhodněním, ta se rovněž týká lidí se vzdělávacími potížemi, problémy se schopností
psát nebo mluvit. Principem je eliminace bariér.
Jednoduchý jazyk vypadá snadně, ale napsat nebo verbálně použít jazyk tak, aby byl
jednoduchý, je celkem složité. Musí být dodržena určitá pravidla, z nichž nejdůležitější
jsou:
a. Používejte jednoduchá a známá slova
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nejlepší je vysvětlit obtížná slova okamžitě
Používejte slovesa, vyvarujte se užívání podstatných jmen
Věty by měly být krátké a jednoduché
Mělo by být jedno sdělení na jednu větu
Písmo by mělo být dostatečně veliké a zřetelné
Dobré a názorné jsou fotografie a obrázky

Krátká reflexe:
Jak jste doposud hodnotil-a stávající dovednosti, znalosti a kompetence
svých školených?
Myslíte, že uvedené metody můžete využít při školení základních
pracovních dovedností? Spatřujete nějaké obtíže při uplatnění?

5.4. Průběžné hodnocení a dokumentace vzdělávacích
výsledků
Tato část modulu se zabývá procesem průběžného hodnocení a dokumentace učení
v oblasti WBBS. Důraz je kladen na průběžné formativní hodnocení a jeho dokumentaci,
které probíhá ve spolupráci školitele a účastníka školení. Část učení probíhá
v bezpečném prostředí v učebně a část ve skutečném pracovním prostředí, na
konkrétním pracovišti. Proto je přenos učení a dopady školení WWB obtížnější měřit
a hodnocení musí tedy probíhat postupně v několika fázích. Školitel musí vytvořit
strategii hodnocení a rozhodnout se, kdy bude hodnocení probíhat, aby byl
dokumentován přenos učení během školení jeho úspěch. To přinejmenším vyžaduje
individuální vzdělávací plán pro každého školeného, jehož součástí je vzdělávací deník,
kam účastník školení zapisuje své poznatky. V závěrečné fázi školení obdrží účastníci
školení osvědčení o dosažených výsledcích
Individuální
vzdělávací plán

Vzdělávací
deník

Certifikát o
výsledcích
učení

Obr. 16: Proces dokumentace vzdělávacích výsledků
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Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán je písemný záznam procesu plánování a průběžných
a výstupních hodnoceních vypracovaných školeným s podporou školitele. Je to záznam
cílů školeného o tom, co a jak se chce naučit. Je-li to možné, školený formuluje plán
vlastními slovy, je to jeho dokument a zůstává mu i po skončení školení.
Vzdělávací plán lze připravit pro jednotlivce nebo pro skupinu školených. V rámci školení
WBBS pomáhá vzdělávací plán pomáhá školiteli zohlednit potřeby a zájmy školených
i firmy. Vzdělávací plán stimuluje školeného, aby převzal zodpovědnost za své
vzdělávání a vynaložil úsilí na dosažení dohodnutých cílů učení. Individuální vzdělávací
plán může být vypracován i ve formě ústní dohody, viz. 5.3.1.3 (obvykle bez právních
důsledků). V každém případě by měl individuální vzdělávací plán zahrnovat:
a. Dohodnuté a měřitelné cíle učení
b. Kroky potřebné k jejich dosažení
c. Jak bude měřen pokrok v dosahování cílů
d. Povaha učení (skupinové, individuální, styl učení)
e. Navrhované aktivity a zdroje
Při hodnocení může školitel a školený nahlížet do vzdělávacího plánu, aby si připomněli
kontext, podívali se na cestu, kterou si školený nastínil a diskutovat o realizovaných
aktivitách. Školitel pomůže školenému přemýšlet o učení tím, že klade vhodné dotazy
na to, co bylo nejdůležitější částí učení, jak se to naučil, co se mu nejvíce líbilo, co bylo
nejužitečnější nebo nejobtížnější. Společně mohou posoudit pokrok tím, že si odpoví,
zda bylo dosaženo cílů a jak je možné prokázat získané dovednosti a znalosti, zda se
projevil rozdíl v jeho práci, ale také v soukromém životě atd. Při školení WBBS je zásadní
stanovit a dodržovat měřitelné cíle. Hodnocení pokroku ve znalostech lze prokázat
písemnou formou, dotazy směřují na to, co školený zná a chápe. Hodnocení dovedností
je založeno na schopnostech používat osvojené poznatky, provádět pracovní aktivity,
číst – porozumět textu, psát a počítat atd. Při pozorování postojů školeného je užitečné
se zaměřit na změnu přístupu k učení, povědomí o zdravé stravě a posílení motivace.
Rovněž lze diskutovat o tom, co ještě zbývá k dosažení cílů. Nikdy není příliš brzy mluvit
o dlouhodobých cílech a poznamenat si, jak a v čem by mohl školený ve vzdělávání
pokračovat.
Je důležité, aby školitelé porozuměli účelu vzdělávacího plánu a aby ho používali v celém
procesu vzdělávání, od plánování přes realizaci až po reflexi. Průběžně je třeba sledovat
pokrok v dosahování cílů, případně stanovit nové cíle či přizpůsobit stávající. Školitelé
WBBS musí brát v úvahu, že na začátku nemusí účastníci školení vědět, co neznají,
neumí, a tak se případně snaží získat takové informaci od ostatních školených.
Účastníkům školení, kteří se neúčastní vzdělávání často trvá nějakou dobu, než jsou
schopni formulovat, co se chtějí naučit. Zároveň však musí být při krátkých školeních
WBBS jednotlivé vzdělávací plány zvládnuty z hlediska času, obsahu a výstupů (viz
příklad individuálního vzdělávacího plánu v příloze 2).
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Vzdělávací deník
Zatímco individuální nebo skupinové vzdělávací plány definují kontext a cíle učení pro
celý vzdělávací program, vzdělávací deník je metodou a nástrojem pro každodenní
zaznamenávání osobních výsledků učení. Pro školení WBBS je důležité, aby byly během
školení velmi dobře zdokumentovány osobní dojmy a postřehy účastníků školení, jakož
i zpětná vazba od ostatních účastníků i zaměstnanců firmy nebo od školitele. To
umožňuje zajistit dosažení očekávaných výsledků učení, učinit učení pro účastníky
školení smysluplné, protože přenos učení je možno sledovat v jejich pracovním
prostředí. Z dlouhodobého hlediska zvyšuje zapojení školení do pracovního prostředí
motivaci k učení, protože podporuje pozitivní zkušenosti s učením. Účinné plánování
samo o sobě nezaručuje úspěšný proces učení, účastníci školení se musí také učit
odpovědnosti a vyvinout úsilí, aby se pokusili dosáhnout stanovených vzdělávacích cílů.
Certifikáty o dosažených výsledcích
Tam, kde účastník školení a školitel pravidelně přezkoumávají pokrok v učení
a porovnávají jej s cíli učení (pomocí individuálního vzdělávacího plánu a vzdělávacího
deníku), je závěrečné nebo souhrnné hodnocení přirozeným vyvrcholením procesu
učení. Účastník školení a školitel si odsouhlasí (na základě souhrnného hodnocení), že
cílů učení bylo dosaženo. Osvědčení o dosažených výsledcích WBBS je ve většině
případů neformálním dokumentem a je udělováno absolventům školení, kteří dosáhli
většiny nebo části vzdělávacích cílů, stanovených vzdělávacím programem. Školení
WBBS se liší délkou, obsahem, rozvíjenými schopnostmi, dovednostmi a znalostmi,
které jednotliví účastníci mají získat. Ze zkušenosti s realizací školení WBBS je
prokázáno, že pokud osvědčení o dosažených výsledcích obsahuje vyčerpávající
a individualizovaný seznam získaných dovedností a kompetencí, absolventi školení jsou
motivováni pro používání těchto dovedností a kompetencí v práci i mimo práci, v dalším
učení. Pokud jsou měřitelné cíle stanoveny během školení WBBS a dále zaznamenány
a zhodnoceny v individuálním vzdělávacím plánu, je snazší je uvést v závěrečném
certifikátu. Školitelé by měli být schopni (a školeni) zapsat tyto dovednosti a znalosti
získané během školení takovým způsobem, aby tyto dovednosti a znalosti mohly
validující subjekty snadno potvrdit.
Krátká reflexe:
Jaké jsou vaše zkušenosti, jaké jsou nejlepší přístupy k dokumentaci
výsledků učení a hodnocení nových znalostí a dovedností u vašich
účastníků školení?
Jaký je nejlepší způsob propojení tohoto procesu s prací?
Jak normálně hodnotíte svůj profesní rozvoj?
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5.5. Dva příklady dobré praxe: Prezentace obecných
didaktických a metodických principů prostřednictvím
popisu případů osvědčených postupů školení WBBS
V této části jsou představeny dva příklady dobré praxe, kde je možno sledovat dva
různé přístupy k použití prvků popsaných v tomto modulu, které mají klíčový význam
pro efektivní a profesionální realizaci školení WBBS. První případ popisuje realizaci
školení WBBS v oblasti práce v péči o seniory v Německu a přináší velmi konkrétní
a praktické přístupy při práci s cílovou skupinou v přímé péči. Druhý případ přesně
ilustruje většinu specifických didaktických a metodických principů pro školení WBBS se
zvláštním zaměřením na posílení pozitivní zkušenosti s učením a definováním nových
znalostí.

5.5.1. Dobrá praxe 1: Didaktické principy při školení WBBS v péči o seniory
V tomto příkladu se jedná o zvýšení komunikačních dovedností zaměstnanců sociálních
služeb v oblasti péče o seniory. Ústřední roli hrají komunikace s klienty domova seniorů,
jejich příbuznými, kolegy a nadřízenými v zařízení sociální péče. Zvláštní důraz na
školení WBBS je věnován následujícím zásadám:
a. společná odpovědnost
b. orientace na zapojení
c. orientace na zpětnou vazbu
d. orientace na biografickou reflexi
e. orientace na kompetence
f. orientace na proces
g. orientace na zájem a potřeby
h. orientace na praxi a přínos
Účastníci školení jsou většinou velmi heterogenní skupinou. Heterogenita není rušivým
faktorem, lze ji považovat za příležitost rozvoje. Školitel musí spolupracovat s každým
účastníkem školení a zároveň motivovat všechny účastníky ke vzájemnému sdílení
kompetencí a zkušeností. Užitečným nástrojem jsou biografické reflexe (sdílení
vlastních životních zkušeností účastníků školení) a povzbuzení k vyzkoušení nových
metod učení.
Důraz je kladen na vysokou orientaci na kompetence. Začíná to u školitele! Ten sám se
musí připravit na to, aby byl schopen zjistit co nejvíce o práci účastníků školení
prostřednictvím diskusí s nimi i pozorováním jejich vlastního pracoviště. Účastníci
školení musí mít prostor, aby mohli popsat, co dělají, kde se cítí bezpečně a kde si
nejsou jisti. Potřeby a zájmy účastníků školení mohou být vždy použity jako témata
školení. V potřebách a zájmech účastníků školení jsou také skryty jejich dovednosti.
Samotní zaměstnanci, účastníci školení, nejlépe vědí, jaké každodenní požadavky na
práci potřebují plnit.
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Účastníci školení jsou společně odpovědní za identifikaci a popis svých studijních zájmů.
Přinášejí skutečné pracovní situace, na kterých chtějí pracovat. Školitel se tedy
významně podílí na výběru obsahu školení, ale také na metodických otázkách realizace.
Pro takovou situaci je vhodné využít hraní rolí. Školitel jako poradce při učení přináší
metodické nabídky, moderuje, poskytuje výukové materiály, ujišťuje se, že jsou
zaznamenány všechny příklady komunikačního řešení skutečných situací, znovu a znovu
nabízí možnosti procvičení a ujišťuje se, že absolventi školení budou schopni využívat
získané poznatky po skončení školení v reálných pracovních situacích.
Osvědčené prvky školení WBBS v geriatrické péči
Ve školení WBBS v oblasti geriatrické péče se osvědčily následující strukturální prvky:
1. Aktuální obavy: Na začátku školení vyzve školitel účastníky, aby hovořili
o každodenních situacích na pracovišti, ve kterých komunikují bez problémů nebo ve
kterých dosáhli svých limitů. Školitel tyto situace zapisuje a použije je v rámci
školení.
2. Spolupráce na komunikačních tématech a interní diferenciace skupiny: V průběhu
školení jsou vždy společné fáze učení, což je pro skupinu důležité. I když je skupina
malá, problémy spojené s učením nebo s aktuální situací se objevují opakovaně.
Například dva účastníci chtějí rozvíjet telefonickou komunikaci v kritické situaci, jiní
chtějí, aby jejich slovní zásoba byla dostatečná pro skutečné pracovní situace a další
si vyměňují zkušenosti o přenosu učení. Role školitele v takovém případě je být
„skokanem“ mezi skupinami, pracujícími na různých tématech. Většinou není nutné
diktovat to, co mají účastníci školení dělat, účastníci využívají svůj čas učení
smysluplně.
3. Návštěvy na pracovišti / setkání v práci: Ty jsou nad zlato! Školitel může navodit
drobné vzdělávací situace přímo na pracovišti účastníků školení. Například v kuchyni:
školitel se může zeptat, co účastník právě dělá, a pak poslouchat, jak probíhá
komunikace mezi zaměstnanci. Školitel by měl připravit zpětnou vazbu k situaci na
pracovišti. Pozor: Návštěvy na pracovišti nejsou vždy a všude vhodné (to platí
i v geriatrické péči!).
4. Sdílené zdroje pro učení: Existují výukové materiály, jako jsou slovníky, návody, sady
nástrojů, tabule, flip charty, ale také tužka a papír, které jsou účastníkům školení
k dispozici.
5. Vzdělávací deník: Ve vzdělávacím deníku si účastníci sami určují, co je pro ně
v aktuálním školení důležité, co si přinesou na školení, co chtějí vyzkoušet a také to,
co jim v procesu učení vadilo. Také si poznamenají, co vyzkoušeli v praxi (přenos
učení do praxe).
6. Dokumentace: Školitel může zachytit vzorce komunikace na flip chartu, ze záznamu
může zpracovat podklad pro následné připomenutí, ne však jako striktní návod, jak
se chovat.
7. Zpětná vazba: Školitel poskytuje zpětnou vazbu v průběhu ale i na konci školení, kde
účastníci mohou prezentovat, co jim bylo užitečné, co méně a co ještě chtějí
vyzkoušet.
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8. Dialog pro podporu přenosu učení: Školitel musí s účastníky opakovaně probírat
přenos učení do praxe. Jaké jsou zkušenosti? Co funguje dobře? Co méně? Kdo tě
v práci podporuje? Kdo nebo co brání přenosu učení do praxe? Kde a u koho může
školitel podpořit přenos učení jako konzultant?
Školitel WBBS si musí být vědom toho, že pracuje ve firmě nebo organizaci a s ní, což
znamená práci v systému a se systémem. Ústřední roli ve školeních WBBS hrají diskuse
s nadřízenými, s pracovními radami nebo jinými zástupci firmy či organizace. Většinou
projevují zájem o školení a chtějí vědět, co je obsahem školení. Jsou cenným zdrojem
informací i zpětné vazby pro školitele a mohou přispět jejich vlastním viděním toho, co
považují za důležité téma. Tyto rozhovory lze využít k zapojení přímých nadřízených,
kteří jsou nejbližšími pozorovateli přenosu učení do praxe.

5.5.2. Dobrá praxe 2: Přístup ke školení WBBS ve výrobě pohonných hmot
a řídící techniky
Případ dobré praxe zpracovala Nataša Klobučar Štrancar. Školení WBBS bylo
realizováno v období šesti měsíců ve společnosti Hidra, která se zabývá výrobou
pohonných hmot a technologií řízení. Vzdělávací organizací bylo vývojové středisko údolí
Soča, Tolmin, Slovinsko.
Příprava školení na míru
Ve druhém případě dobré praxe jde o ukázku praktického popisu přípravy a realizace
školení i s přizpůsobením didaktických prvků konkrétním potřebám firmy.
Zohlednění konkrétního pracovního prostředí
Časová osa školení WBBS byla naplánována tak, aby odpovídala zájmům účastníků
školení i zájmům firmy. Práce ve firmě byla organizována ve více směnách. Zaměstnanci
střídavě pracovali na různých směnách. Školení probíhalo v areálu firmy během poslední
části ranní směny a počáteční části odpolední směny, takže účastníci neztráceli čas
cestováním. Za tímto účelem firma přeskupila práci v určitých pracovních liniích, aby se
zaměstnanci mohli školení účastnit. Některé workshopy byly realizovány také v místě
vzdělávací instituce.
Před začátkem školení byl stanoven obsah, respektive realizační plán ve spolupráci
s vedením firmy v následujících oblastech: „komunikace ve slovinském jazyce“,
„komunikace v cizím jazyce“, „matematika“, „sociální a životní prostředí, věda
a technologie“, „ICT“, „interpersonální a sociální dovednosti“, „aktivní občanství“ „učení
se, jak se učit“. Cílem školení bylo dosažení rozvoje základních dovedností v uvedených
oblastech. Zahrnovalo to také nezbytné kompetence pro samostatnou přípravu
písemného podkladu (eseje), týkající se oblasti práce konkrétního účastníka školení
a písemného zdůvodnění (Moje práce a mé názory na firmu před a po školení). Esej
a zdůvodnění pohledu na firmu dokumentovaly, že během školení účastník získal
potřebné dovednosti a znalosti. Účastníci školení si vybrali témata z těch, která navrhla
firma nebo sami navrhovali vlastní témata, se kterými firma souhlasila. Firma také
poskytla mentoring – odbornou pomoc v konkrétních oblastech.
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Peer learning (vzájemné učení) – vznik a motivátory učení
Během jednodenní exkurze v terénu navštívili účastníci školení WBBS několik oddělení
firmy, aby se seznámili s tím, jak se pracuje v partnerských odděleních, jaké jsou
pracovní podmínky, jaká zařízení se používají, kde jsou jejich vlastní měřící přístroje
kalibrovány, pokud se provádí nezbytná oprava nebo konečná úprava. Například
v jednom ze závodů (Hidria Rotomatika) jim představil zaměstnanec Rotomatiky celý
výrobní proces.
Atmosféra učení
Jeden z účastníků školení popsal: „Školení v závodě Hidria Rotomatika byla pro nás
jedinečnou příležitostí. Všichni účastníci školení jsou zaměstnanci ve výrobě a měli
možnost se seznámit s výrobními zařízeními, pracovní procesy ve výrobě očima dělníka,
a proto okamžitě cítili jaká je atmosféra mezi zaměstnanci. Bylo patrné, že tam, kde
byla práce prováděna převážně ručně, zaměstnanci spolupracovali, což se projevilo
i v pozitivní komunikaci mezi zaměstnanci a nadřízenými. Příjemná atmosféra byla
viditelná. Srovnávali jsme práci mezi naší a jejich výrobou a hodnotili jsme pozitivní
a negativní faktory: hluk, čistota, bezpečnost při práci, odpad, využití ventilátorů
a chlazení topných jednotek. Navštívili jsme laboratoře, kde se provádí kalibrace. Jejich
laboratoř je velmi sofistikovaná a je certifikována.
Využití specifických didaktických znalostí při realizaci procesu učení
Firma navrhla široká témata k řešení a uvedla je v dokumentu Témata esejí – zhruba
definovaná témata. Ta byla založena na charakteristikách pracovních pozic účastníků
školení i na obecnějších tématech (např. čistota pracovního prostředí a komunikace).
Účastníci školení měli možnost si z navrhovaných témat vybrat, ale také mohli na
základě navržených témat definovat svá vlastní téma. Přestože firma navrhla nějaká
témata, účastníci školení nebyli při výběru a navrhování vlastních témat omezeni.
Naopak bylo žádoucí, aby sami hledali téma, např.: představit svou práci, možné
problémy, návrhy na zlepšení, řešení.
Integrace základních dovedností a reálných pracovních situací – aplikace
odpovídající úrovně obtížnosti obsahu učení a propojení s obecnými cíli školení
WBBS
Jeden z účastníků školení se rozhodl studovat výživu zaměstnanců ve společnosti, jiný
popsal problém zimního vytápění a letního chlazení výrobních zařízení a chtěl
prozkoumat, zda by se mohlo něco udělat pro zlepšení situace. Další chtěl vytvořit
anglicko-slovinský slovník odborných termínů a další se zajímal o historii firmy.
Na základě zvolených témat firma pověřila kompetentní zaměstnance (manažery /
nadřízené), aby účastníkům školení poskytovali odborné poradenství při vyhledávání
a shromažďování nezbytných informací pro eseje. Školitel WBBS také poskytoval rady
v oblasti zdravé výživy, což byla jeho specializace.
Kromě toho školitel zkoumal eseje z hlediska obsahu a úpravy a prezentoval potřebné
úpravy individuálně jednotlivým účastníkům školení.
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Eseje byly výsledkem nepřetržité spolupráce účastníků školení, firmy a školitele. Během
realizace cílů školení bylo školení přizpůsobeno přáním i potřebám účastníků školení.
Z tohoto důvodu byla pro úspěšnou realizaci školení klíčová podpora vedení firmy, jejich
citlivost a dobrá komunikace mezi zúčastněnými zaměstnanci a manažery.
Individualizace učení
Obsah realizačního plánu školení byl upraven spolu s účastníky školení prostřednictvím
skupinových a individuálních rozhovorů. Ty byly vedeny s cílem zjistit možné překážky,
obavy, problémy a jak je odstranit. Dále byly zváženy přání a vzdělávací potřeby
účastníků školení. V rámci realizačního plánu se předpokládalo, že bude nějaký čas
věnován obsahu přizpůsobenému potřebám učení a přáním účastníků školení v reálném
čase.
Motivační model: zdůraznění pozitivních zkušeností s učením a definování
nových znalostí
Hlavní důraz je třeba klást zejména na kooperativní učení. Kooperativní učení stimuluje
interakce, doplňuje roli školitelů při výuce, umožňuje účastníkům školení diskutovat
o obsahu učení nebo zlepšovat různé dovednosti.
Jednou z možných forem kooperativního učení je týmová spolupráce při řešení
problémů. V tomto procesu je jednotlivec schopen se aktivně zapojit do procesu
s dalšími jednotlivci, aby všichni dobře rozuměli problému a hledali jeho řešení
s využitím znalostí a dovedností skupiny. S rostoucí nezávislostí světové populace roste
potřeba větší spolupráce, aby bylo možné úspěšně žít a pracovat ve světě, kde je
spolupráce mezi lidmi nesmírně důležitá.
Jedním z konkrétních cvičení používaných k budování povědomí bylo cvičení „Munchmell
šance“, tedy propagace nového výrobku. Toto cvičení pomáhá zlepšit komunikaci
a budovat vztahy, poskytuje smysluplné vysvětlení, proč vznikají konflikty, zlepšuje
týmovou práci. Účastníci školení museli představit strategii budování skupinové věže.
Dostali následující otázky: Proč jste si vybrali tento typ konstrukce? Kdo ve skupině
přinesl nejvíce nápadů? Kdo ve skupině nejvíce mluvil? Kdo vykonal většinu práce?
Nominovali jste vedoucího skupiny?
Vznik nových vzdělávacích potřeb
Žáci se nejprve báli angličtiny, hlavně mluveného projevu před kolegy. Jak již bylo
zmíněno, angličtina byla organizována pro 12 žáků ve dvou skupinách pro tři úrovně
předběžných znalostí. Pokročilá skupina byla vedena učitelkou, která navázala dobrý
kontakt se studenty a byla schopna přilákat a motivovat dospělé studenty. Učení
angličtiny znamenalo pro studenty pozitivní zkušenost a vyvolalo jejich změnu náhledu
na věc. Několik účastníků se v rámci školení WBBS po ukončení zapojilo do dalšího kurzu
angličtiny v rámci dalších projektů, aktivit.
Příprava přenosu učení do praxe – vyjasnění si s vedením firmy
Před začátkem školení WBBS byla firma informována o školení s tím, že se předpokládá,
že 60 % odborného obsahu školení bude realizováno na základě výběru firmy. Po
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projednání byla navržena následující témata, která byla rovnoměrně rozložena po celé
období realizace školení WBBS:
• Bezpečnost výrobků
• Výroba: kontrolní plán
• Prevence: základní postupy první pomoci a resuscitace
• Bezpečná práce: bezpečnost při práci
• Nákup, logistika: realizace zakázky
• Kvalita: mapování toků materiálu a informací
• Údržba: systém údržby
• Proces konstrukce a výroby zařízení
• Komunikace: přednáška NLP (neurolingvistické programování – zásady
efektivní komunikace) nebo metoda 5 myslících klobouků.
Při definování témat se vycházelo z potřeb práce, z toho, co je důležité a užitečné znát
pro řádné plnění úkolů. Školení realizovali pracovníci firem, které firma sama vybrala
dle vlastního uvážení, protože byli kompetentní v daných tématech.
Kromě toho firma organizovala a realizovala „odbornou část“ odborných exkurzí s cílem,
seznámit účastníky školení s výrobními linkami, metodami a podmínkami práce v jiných
závodech.
Vznik nových vzdělávacích potřeb
Za účelem přípravy eseje se účastníci školení museli obrátit na své nadřízené – mentory
nebo vedoucí organizačních jednotek. Pro většinu účastníků to byl úkol s mnoha
překážkami. Pochybovali o sobě, nevěděli, jak se svým šéfem komunikovat, hledali
nejvhodnější okamžik a způsob k oslovení vedoucího, báli se toho, co si o nich kolegové
a vedoucí pomyslí ...
To pramenilo z nedostatku znalostí a dovedností toho, jak kontaktovat a udržovat dobré
vztahy s nadřízenými. Někteří účastníci se svými vedoucími nechtěli komunikovat více,
než bylo nutné. Problém byl také v tom, že ani vedoucí často nebyli schopni řádně
komunikovat, jejich chování bylo často nepředvídatelné, a tak se objevily zbytečné
konflikty, které podřízené pracovníky frustrovali. Účastníci školení chtěli získat znalosti
o tom, jak vypadá správná komunikace, chtěli odstranit zbytečné konflikty a nechtěli
být kvůli „problematickému předákovi“ příliš zaneprázdněni nebo frustrovaní.
Za účelem posílení komunikačních dovedností bylo uspořádáno několik seminářů na
téma interní komunikace, hodnot a výzev spolupráce. Ukázalo se, že navázáním
kontaktu si účastníci vytvořili dobrý vztah se svými nadřízenými a zvýšili vzájemnou
důvěru i důvěru v sebe sama.
Další krátká přednáška se týkala poskytování základní první pomoci ve firmě. Školení
sami cítili odpovědnost za poskytování první pomoci a chtěli sami získat další
dovednosti, zejména praktické. Požadovali praktičtější školení v poskytování základní
první pomoci. Se znalostmi, které získali v průběhu vzdělávání, mohli složit zkoušku
a získat certifikát „První pomoc pro výrobní organizace“.
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Přenos učení po školení – dokumentace výsledků školení a dlouhodobý dopad
Účastnici školení vyjádřili své obavy. Nevěřili ve své vlastní schopnosti zpracovat eseje
a Powerpoint prezentace, ale nejvíce se obávali toho, jak budou vypadat před svými
nadřízenými. Vymlouvali se a své obavy vysvětlovali, někteří mluvili o špatném počítači
doma nebo o nedostatku zkušeností s používáním počítače, jiní se báli toho, že nebudou
umět najít potřebné informace, další pak názoru kolegů, toho, co si o nich pomyslí, že
se jim budou vysmívat. Někteří si prostě nebyli schopni zvolit téma a popadla je panika.
O jejich obavách s nimi školitel mluvil v rámci individuálních rozhovorů, slíbil jim
pomoci, nabídl podporu a pomohl jim najít řešení. Školitel věděl, že je postavili před
hotovou věc, a tak po nich chtěl pouze to, aby si vybrali téma pro vlastní výzkum.
Brzy se rozhodli pro konkrétní úkol a když se uklidnili, skupina začala velmi úzce
spolupracovat. Pomáhali si navzájem hledat témata, povzbuzovali se navzájem, aby
udělali první krok na cestě k výzkumu, zajímali se o práci druhých a vzájemně si
pomáhali (přestože se před školením dobře neznali). V prolomení ostychu udělali sami
velký pokrok
Několik měsíců „žili“ se svým úkolem, nakonec na něj vynaložili spoustu úsilí a času.
Nakonec byli schopni samostatně představit své úkoly vedení firmy. Poté se jim ulevilo
a vyjádřili osobní uspokojení se svojí prací. Vedení firmy s potěšením přijalo skutečnost,
že účastníci školení si osvojili roli školitele a mnohými z nich byli velmi překvapeni.
Pečlivě naslouchali jejich prezentacím, a nakonec je požádali o shrnutí základních
poznatků. Jejich práce i prezentace výsledků byla hodnocena velmi dobře. Řada z nich
udělala velký pokrok. Školení neočekávaně spojilo pracovníky a jejich vedoucí, „našli
společnou řeč“.
Individuální vzdělávací plány
Na začátku školení přestavil školitel účastníkům obsah jejich osobní složky, ve které si
budou shromažďovat a dokumentovat své studijní úspěchy.
Na základě vědomého, ohleduplného, více či méně strukturovaného rozhodnutí
účastníků učit se, účastníci spolu se školitelem připravují individuální vzdělávací plány,
podle kterých budou účastníci postupovat při získávání znalostí, dovedností, návyků,
hodnot a zkušeností, směřujících k dosažení stanovených cílů.
V průběhu školení a někdy i na začátku poskytují vzdělávací poradci individuální
poradenství každému účastníkovi tak, aby ti byli schopni definovat své vzdělávací
potřeby i překážky v jejich naplnění. Pak účastníci spolu se školiteli připraví individuální
vzdělávací plán.
Vzdělávací potřeby jednotlivců jsou v průběhu školení pravidelně vyhodnocovány, a to
zejména prostřednictvím pohovorů anebo i prostřednictvím průběžných hodnotících
dotazníků, ve kterých mají účastníci příležitost vyjádřit své potřeby a přání.
Motivační model – důraz na posílení postavení účastníků školení
Efekty školení nejsou s účastníky diskutovány, zejména ne na začátku školení.
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Cílem je poskytnout během vzdělávacího procesu pozitivní zkušenost s učením, vytvořit
dobrou atmosféru mezi účastníky ve skupině a zajistit, aby se cítili akceptováni
a respektováni.
Snaha je, aby účastníci během procesu učení sami rozpoznávali efekty školení, a školitel
je proto v průběhu školení diskutuje s jednotlivými žáky.
Většina účastníků školení zažívá změny, které se projevují změnou jejich vlastního
myšlení, zlepšováním sebevědomí, vytvářením nových plánů do budoucna, zlepšováním
základní gramotnosti; například před začátkem školení účastníci potřebovali k účasti na
školení mnoho pobídek, což se v průběhu školení změnilo.
Na jedné straně se o školení zajímali a na druhé straně měli obavy, hlavně kvůli špatným
zkušenostem z mládí i díky odmítavým postojům jejich prostředí k učení.
Během školení se jejich postoj k učení změnil. Školitel jim poskytl informace
o možnostech přihlášení do nějakého dalšího vzdělávacího programu a podpořil je při
zahájení plánování vlastního rozvoje. Školení jim umožnilo zažít pozitivní zážitky z učení
a rovněž je předávat dál ostatním, a tím je povzbudit, aby se také do nějakého školení
přihlásili.
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5.6 Odkazy
Vždy je užitečné využít původní zdroje k prohloubení a rozšíření vašich znalostí
o realizaci školení WBBS v praxi.
Jedním z těchto zdrojů je kniha W. Rothwell: „Učící se na
pracovišti“. Tato kniha vysvětluje, jak mohou firmy
vytvářet na pracovišti klima, které podporuje učení
v reálném
čase,
učení
na
pracovišti
a
rozvoj
kompetentních účastníků školení na pracovišti, takových,
kteří jsou ochotní a schopni se chopit iniciativy při
identifikaci svých vlastních vzdělávacích zkušeností
a hodnocení výsledků učení. Mezi diskutovaná témata
patří: potřeba zaměřit se více než na školení; trendy
ovlivňující firmy, školení a učení; vzdělávací procesy
a teorie; proces učení na pracovišti; role a kompetence
školeného atd. Jako uznávaný guru „učení na pracovišti“
a autor textu, který je převedením zdánlivě komplexního tématu do snadno čitelného
živého plánu pro rozvoj vašich znalostí o účastnících školení na pracovišti, kompletního
se všemi nástroji, které můžete využít.
Viz: Rothwell, W. J. (2002). Učící se na pracovišti: Jak sladit vzdělávací iniciativy
s individuálními vzdělávacími schopnostmi. New York: American Management
Association.
Bible „Plánování vzdělávání dospělých“, která velmi dobře
slouží těm, kteří realizují vzdělávací programy. Kniha se zabývá
vývojem
programů
vzdělávání
dospělých
v
jasných
a konkrétních podrobnostech. Tento populární průvodce krok
za krokem obsahuje informace o každé oblasti plánování
programů pro dospělé studenty, od porozumění účelu
vzdělávacích programů, po získání vhodného místa pro
realizaci, až po odpovídající začlenění technologií. Pro
odborníky zodpovědné za plánování programů a pro
dobrovolníky v různých institucích je tato kniha považována za
nezbytný nástroj pro jejich práci. Nové vydání, založené na
různých modelech plánování programů, zahrnuje zpřesnění
interaktivního modelu v 11 částech, aktualizovaná cvičení a příklady z nových provozů,
nový materiál o praktickém použití technologií, diskuse o výuce a hodnocení programu,
zaměření na zásadní manažerské úkoly, novou kapitolu o zkoumání základních znalostí
plánování programů, novou část o etických otázkách souvisejících s plánováním
programů.
Viz: Caffarella, R. S., S.R. Daffron (2013). Plánování programů pro dospělé studenty:
Praktický průvodce. Třetí edice. San Francisco: Josey Bass.
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Příloha 1
Plánování realizace školení WBBS
Formuláře pro školení
Následující formuláře slouží jako pomůcka při plánování realizace školení WBBS, které
může školitelům na začátku pomoci. Popis těchto kroků není vyčerpávající, spíše
připomíná, že školitel může sledovat a přizpůsobovat školení potřebám školených
a vzniklým situacím.
Krok 1: Začněte s účastníky školení
Jako školitel WBBS musíte na začátku školení zvážit mnoho aspektů a vypořádat se
s mnoha výzvami, které se liší od školení dospělých v prostorech vzdělávací instituce.
Co víte o účastnících školení WBBS? Udělejte si několik poznámek. Pokud o účastnících
ještě mnoho nevíte, poznamenejte si, jaké informace mohou být pro vaše školení
důležité. Pak o tom můžete diskutovat s účastníky při diskusi s nimi před nebo na
začátku školení.
Vím ….
Budu o tom mluvit hned na začátku ...
Krok 2: Zjistěte více o situaci na pracovišti a o požadavcích na školení
Co víte o pracovištích účastníků školení, můžete se na to podívat ze dvou perspektiv,
ze strany zaměstnanců a z vaší strany jako školitele.
Perspektiva zaměstnance:
Místo výkonu práce jako místo učení k
tomu nabízí dobré příležitosti! Můžete:
➢ nechat zaměstnance popsat
konkrétní situace
➢ vypůjčit si skutečné dokumenty nebo
problémové situace
➢ rozhlédnout se po celém pracovišti,
specifikovat vzdělávací obsah a
rozpracovat vzdělávací témat
➢ pozorovat účastníky při plnění úkolů
(musí být koordinováno
s nadřízenými!!!)

Perspektiva školitele:
Důležité pro vaše plánování
➢ Vždy předpokládejte, že vaši
účastníci jsou kompetentní
zaměstnanci, kteří mají hodně
pracovních zkušeností!
➢ Nechte je popsat a předvést tyto
znalosti a zkušenosti
➢ Nepředpokládejte nedostatky, ani
pokud jde o obsah, ani co se týče
schopnosti se učit!
➢ Využijte kompetence účastníků
k učení!
➢ Respektujte potřebu zaměstnanců
učit se jinak. Považujte to za výzvu
pro vaši didaktickou aktivitu.
Skupiny WBBS vyžadují veškeré vaše
vzdělávací know-how. To vyžaduje vaši
flexibilitu, pokud jde o jejich předchozí
zkušenosti, přání, potřeby.
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Krok 3: Použijte prostředí firmy jako zdroj
Ujistěte se, že již jste dobře připraveni k tomu, abyste mohli realizovat školení na
pracovišti, se zaměřením na pracovní pozice a se zapojením kompetencí účastníků
školení.
Kde by se školení mělo uskutečnit: prostory, které mohou být použity, například
školící místnost, která nabízí chráněný prostor, nebo dílna...
S jakými pracovními situacemi jsem se již seznámil, které z nich zahrnu jako téma do
školení?
Jaké skutečné materiály pro práci musím proměnit ve vzdělávací materiály? Např.
dokumenty, popisy procesů, popisy problémů, fotky z pracovního prostředí atp.
Jak mohu zohlednit odborné znalosti účastníků a využít je při školení?
Kdo ve firmě, vedle účastníků školení, je pro mě důležitým kontaktem?
Krok 4: Upřednostnění témat učení
Při plánování zahájení školení je třeba zvážit mnoho důležitých aspektů. Jasná struktura
pomůže pochopit roli školitele. Využijte neformální příležitosti na pracovišti, jako jsou
rozhovory, pozorování, zpětná vazba.
Příklady otázek:
Jak zahájíte školení?
Jaké by měly být první zkušenosti účastníků s vámi a mezi nimi navzájem?
Co byste měli vzít s sebou?
Co sám potřebujete vědět?
Co potřebují účastníci vědět o vás a školení WBBS?
Jaké je první vzdělávací téma?
Co by nemělo chybět ve struktuře školení:
Přivítat účastníky, zeptat se jaký měli den.
Uvést název tématu.
Definovat cíl školení a vzdělávací jednotky.
Seznámení s přehledem.
Popište konkrétní pracovní situace a zeptejte se, co funguje dobře, kde účastníci chtějí
něco vylepšit.
Praxe, praxe, praxe.
Školení musí podpořit vyzkoušení naučeného na pracovišti; zeptat se, co se podařilo
a jak.
Zpětná vazba na učení a sebehodnocení, někdy pochvala.
Vždy povzbuzujte.
Vizualizujte co nejvíce.
Využijte různé vzdělávací kanály.
Krok 5: Vytvořte si vlastní „typickou“ strukturu školení WBBS
Zkušení školitelé WBBS dodržují typickou strukturu vzdělávacích jednotek, jak je
popsáno níže. Možná si však budete chtít vytvořit své vlastní struktury na základě
konkrétních situací a vlastních stylů výuky.
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Cíl
Vytrhnout účastníky z jejich
současné pracovní situace
Odkaz na minulé setkání

Zajistit přenos naučeného do
praxe

Koordinace témat a
vzdělávacího obsahu
Opakování minulého obsahu
Uvedení do nového obsahu

Způsob
Jak se máte?
Jak vám jde práce?
Na čem právě pracujete?
Co si pamatujete od minule?
Nudilo vás něco příliš?
Co to bylo?
Co chcete opakovat nebo si prohloubit?
V jakých situacích jste využili tématu
z minulého setkání?
Pomohlo vám nějak to, co jste se naučili?
Umíte to používat?
Co byste si přáli docílit dnešním setkáním?
Máte nějaká nová témata, která bychom měli
zařadit do seznamu našich témat propříště?

Obecná praxe
Podpora soustředění

Příklad z reálné pracovní situace
• Obrázky, citáty, skutečné dokumenty, popis
situace
• Identifikace problémů prostřednictvím
brainstormingu
Závisí na skupině a předmětu…
Přestávky, čerstvý vzduch, pohybová cvičení

Individuální praxe
Hodnocení

Závisí na skupině a předmětu…
Čeho jsme dosáhli?

Přenos

Co si chcete odnést a vyzkoušet v praxi?
Co k tomu potřebujete?
Co pro mě dnes bylo důležité a co užitečné
Co mi šlo lépe a co hůře?
Co by mělo dále pokračovat (způsob výuky,
názorné situace, skutečné materiály atp.)?
Co bychom měli změnit?
Jaké situace bychom měli probrat příště?
Poznámky pro vyváženou diskusi
s nadřízenými, pokud se očekává
Zahrnutí přání účastníků: Jakou podporu
potřebuji na svém pracovišti, od kolegů, od
nadřízených?

Reflexe

Výhled
Transparentnost

Upraveno z materiálu: Rosemarie Klein and Melanie Rudolph, AoG-Weiterbildung für
Trainer/innen, Dortmund 2017
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Příloha 2
Individuální vzdělávací plán
VZDĚLÁVACÍ PLÁN
Jméno školeného: _________________________________________________
Firma: ___________________________________________________________
Název vzdělávacího programu: _______________________________________
Období: _________________________________________________________
Školitel: _________________________________________________________
Tento formulář je určen pro zaznamenání toho, k čemu směřujete. Na konci školení
budete požádáni, abyste se znovu podívali na svůj plán a zjistili, zda vám školení
pomohlo vaše představy splnit.
1. Co předpokládáte získat účastí na tomto
školení?

2. V jakých znalostech a dovednostech byste se
chtěl/a v průběhu školení zdokonalit?

Co se chce školený naučit?

3. Z jakého důvodu?
Kontext školení a motivace

4. Jak toho chcete dosáhnout?
Jakým způsobem se školený
chce učit?

5. Jaké si stanovujete cíle školení?
Měřitelné cíle pro hodnocení
procesu školení
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HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU
1. Co jste získal účastní na školení?

Cíle školeného

2. Jaké znalosti a dovednosti jste si v průběhu
školení zdokonalil?

Hodnocení ve vztahu ke
stanoveným cílům

3. Zlepšily se Vaše znalosti a dovednosti? Uveďte
podrobněji.

4. Jakou to pro Vás znamená změnu?
Přenos učení do pracovního
prostředí

5. Co plánujete dále?
Průběžné plánování

Signed: _______________

___

Trainer:

____________

Datum: ____________

Převzato: Vzdělávací rámec základních gramotností pro Skotsko, 2003.
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Modul 6

Dokončení a vyhodnocení školení v
základních pracovních dovednostech

Autor: Dr Joseph Vancell
Ředitelství pro výzkum celoživotního učení a zaměstnatelnosti, Malta
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Informace o
základních
pracovních
dovednostech

•Definice a porozumění školení WBBS
•Důvody pro použití WBBS přístupu
•Cílová skupina
•Specifikace WBBS a přínosy

Analýza trhu a regionální síťování
Kontakt a spolupráce se zástupci firem
Přesvědčování zájmových skupin
Oslovení firem Uzavření smlouvy

Výzva pro
zaměstnance

Vytvoření
vzdělávací
nabídky

Realizace
školení
základních
pracovních
dovedností

Dokončení a
vyhodnocení

•Kontakt a přístup k jednotlivcům nebo ke skupině
•Seznámení se s pracovištěm
•Základní principy oslovení zaměstnanců
•Úloha a aktivity školitele

Návrh školícího programu pro orientované učení
Vzdělávací potřeby a zájmy
Cíle školení, obsah a formát školení
Vzdělávací příležitosti pro nízkokvalifikované

•Příležitosti pro školitele
•Faktory úspěchu školení v základních pracovních
dovednostech
•Transfer dovedností a dokumentace úspěchu školení
•Didaktické aspekty orientovaného učení
Definice a modely
Perspektivy hodnocení: zaměstnanec, zaměstnavatel,
školitel
Exante a průběžné hodnocení
Evaluační plán a certifikace zaměstnanců
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Hodnotitel potřebuje ovládat velkou šíři výzkumných metod a technik,
které může použít v různých situacích. Hodnotitel může být vyzván,
aby použil některé nebo všechny metody společenskovědního
výzkumu tak, aby byl předal užitečné výsledky, které jsou relevantní,
spolehlivé a věrohodné. (Patton, 2002: 68)

Úvod
Naše učebnice je zaměřena na instituce, které se zabývají školením základních
pracovních dovedností v pracovním prostředí, na tvůrce návrhu, obsahu programu,
školitele a hodnotitele vzdělávacích programů. Z tohoto důvodu učebnice obsahuje
koncept WBBS v prvním modulu, návod na to, jak efektivně pracovat se zaměstnavateli
a zaměstnanci ve druhém a třetím modulu, aby pro školení v základních pracovních
dovednostech byly získány firmy i zaměstnanci. Ve čtvrtém modulu jsou uvedeny čtyři
způsoby, jak plánovat a vyvíjet školení WBBS, a návrhy a zkušenosti pro implementaci
školení WBBS v pátém modulu. Tento poslední, šestý, modul poskytuje školitelům
návod, jak ukončit školení WBBS, se zvláštním důrazem na hodnocení a využitelné
metody. To umožní trenérovi porozumět:
•

hodnocení jako takovému

•

prezentaci a diskusi o výsledcích hodnocení se zástupci firmy a školenými

•

návrhům na potenciální následná školení

•

vytvoření a předání smysluplného certifikátu zaměstnancům, kteří se zúčastnili
školení WBBS.

Literatura potvrzuje, že hodnocení, pokud se provádí dobře, napomůže zlepšení
program dalšího vzdělávání. Avšak jen velmi málo vzdělávacích institucí skutečně
vyhodnocuje školení. A z těch, které hodnocení provádějí, pouze 12 procent měří
skutečný dopad na výsledky. Většina poskytovatelů školení bohužel neví, jaký přínos
znamená jejich školení, navzdory vysokým očekáváním, která na ně kladou. Mnoho
školení se nakonec z různých důvodů zdá být zbytečných. Studie ukazují, že pouze 10
až 15 procent toho, co se zaměstnanci učí prostřednictvím školení (s výjimkou
neformálního a náhodného učení), je ve skutečnosti přeneseno do zlepšení výkonu jejich
práce. Jednou z překážek účinného hodnocení školení je chyba v základních přístupech
v moderním a komplexním modelu učení na pracovišti.
Tento modul se proto pokusí nejprve řešit tento nedostatek odkazy na literaturu
o hodnocení a poté navrhuje pracovní proces pro hodnocení WBBS.
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Krátká reflexe: na základě skutečnosti!
Byl to jeho poslední den v loděnici. Školitel shromáždil učební deníky
účastníků školení (viz příloha). V sekci „poznámky“ svého deníku
napsal jeden účastník: „Nejsem si jistý, zda mohu říci, že to bylo dobré
školení. Vím, že školitel se snažil, ale jsem měl pocit, že mi to nesedí.
Sotva jsem zvládl požadavky školení a závazky doma. V budoucnosti
se takového školení nezúčastním. “Školitel s tímto komentářem nebyl
spokojen. Co jsem udělal špatně? Byla to metodika, kterou použil? Byl
to návrh školení? Byl to proces hodnocení? Dal jsem tomuto
účastníkovi dostatek času a prostoru, aby vyjádřil své pocity? Byly při
školení oceněny pracovní a životní zkušenosti účastníka?
Takové situace se stanou i tomu nejlepšímu z nás, dokonce i těm, kteří intenzivně
pracují, sami nebo s jinými odborníky v oblasti vzdělávání a personalistiky, aby
naplánovali, navrhli, vyvinuli a realizovali vzdělávací program. Jak můžeme zajistit,
aby školení odpovídalo požadavkům klíčových zúčastněných? Jak můžeme
zajistit, že pokud školení nedosáhne očekávání všech zúčastněných, může být
pro budoucí realizaci vylepšen?

6.1. Definice hodnocení
Hodnocení, jak uvedli autoři předchozích modulů, je zásadní, protože může pomoci
snížit nejistotu při rozhodování, pomáhá zlepšit návrh a provádění budoucích školení
a zároveň zajišťuje efektivní využívání zdrojů. Hodnocení je proto důležité pro osoby
s rozhodovacími pravomocemi ve firmě, a případně i na vyšších úrovních, včetně tvorby
vnitrostátních a nadnárodních politik.

Hodnocení je „systematické zkoumání významu, hodnoty nebo výhod
politiky, programu nebo opatření pomocí příslušných metod, kritérií,
standardů a ukazatelů sociálního výzkumu“
(Descy and Tessaring, 2005)

Tento modul, stejně jako další části manuálu pro samostudium, se nebude zabývat
procesem hodnocení na národní a nadnárodní úrovni. Hodnocení na mikroúrovni sice
může a mělo by posílit rozhodování na makroúrovni, budeme se dále zabývat pouze
hodnocením vzdělávacích programů v základních pracovních dovednostech na
pracovišti, které jsou potřebné pro zvýšení celkových zkušeností klíčových zúčastněných
– poskytovatele školení, školitele, zaměstnavatele a zaměstnanců.
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Modul staví jak na znalostech získaných z předchozích 5 modulů, tak na systematickém
využití literatury o procesu hodnocení školení v základních pracovních dovednostech.
Nabídne školitelům školení koncepční rámec i návrh procesu hodnocení, který je
jednoduše využitelný.

6.1.1 Kontext hodnocení
Před tím, než se začneme zabývat procesem hodnocení, je důležité se zabývat
kontextem, ve kterém jsou školení základních pracovních dovedností na pracovišti
realizovány a jakou úlohu mají plnit.
Ve zprávě Evropské komise Zaměstnanost a sociální vývoj Evropy (Employment and
Social Developments in Europe) z roku 2018 je poukazováno na „příznivé
makroekonomické prostředí“, které se vyznačuje nárůstem počtu zaměstnaných, nižší
nezaměstnaností a nižší úrovní chudoby. Zpráva ale také uvádí silné varování:
technologický vývoj ve formě automatizace a digitalizace zrychluje poptávku po
dovednostech
a
vytváří
nejistoty
pro
stále
stárnoucí
pracovní
sílu
a v nízkokvalifikovaných odvětvích evropských trhů práce. S cílem čelit tomuto vývoji,
a tím zvýšit inkluzivitu, Komise opět podpořila další zvyšování kvalifikace a rekvalifikace
ve všech svých členských státech tak, aby nikdo nezaostával.

Těm, kteří nejsou schopni zlepšit dovednosti a kvalifikaci, hrozí, že
budou vytlačeni z trhu práce, a to jak požadavky na kvalifikovanější
práci, tak fyzickým kapitálem. (Evropská komise, 2018a)

Potenciál pro vzdělávání dospělých evropských občanů však není povzbuzující. Poslední
průzkum PISA z roku 2015 odhalil, stejně jako předchozí šetření, že příliš mnoho
mladých Evropanů postrádá základní dovednosti, jako je čtení nebo počítání. OECD
šetření kompetencí dospělých, PIAAC 2013, přineslo podobné výsledky: v mnoha
zemích EU měl pouze jeden z pěti dospělých ve věku 16–65 let pouze základní
dovednosti v oblasti gramotnosti a počítání. Navíc jeden ze čtyř dospělých neměl
digitální dovednosti potřebné k efektivnímu využívání ICT.
Národní strategie pro celoživotní učení na Maltě se zaměřuje na nedostatečně
kvalifikované a méně vzdělané pracovníky, kterým je třeba nabídnout příležitosti ke
zdokonalení a osvojení si základních dovedností „prostřednictvím alternativních cest ve
vzdělávání a odborné přípravě“. Identifikuje pracoviště, kde dospělí tráví velkou část
svého času, jako důležitý vzdělávací prostor Pracoviště je považováno na místo, kde
zaměstnanci mohou nejlépe rozvíjet nejen dovednosti související s prací, ale také
základní a průřezové schopnosti, díky nimž jsou lidé odolnější a přizpůsobivější změnám
v jejich kariéře a v životě. Podobně klade velký důraz na vzdělávání na pracovišti
i nedávná zpráva pracovní skupiny ET 2020 na období 2016–2018 o vzdělávání
dospělých. Cedefop (2013) kromě toho konstatuje, že právě vzdělávání na pracovišti
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bude mít zřejmě největší význam pro pracovníky s nízkou kvalifikací. Tito pracovníci
nejsou schopni se dobře uplatnit v tradičních vzdělávacích programech, protože s sebou
často nesou historii neúspěchu a negativní zkušenosti se školní docházkou.

Učení založené na práci nabízí způsob učení, který je atraktivnější,
relevantnější a vhodnější než „tradiční“ vzdělávací formy pro dospělé
s nízkou kvalifikací. Cedefop (2013).

Učení na pracovišti je důležité také proto, že malé a střední podniky, pilíře evropských
ekonomik, nejsou schopny uvolňovat své zaměstnance do vzdělávání na delší dobu.
Mnoho pracovníků s nízkou kvalifikací se navíc nemůže účastnit vzdělávacího programu
a zároveň se vyrovnat s častým druhým zaměstnáním, rodinnými a společenskými
závazky.

6.1.2 Evaluační modely
Přestože v předchozích modulech nebyl uveden žádný konkrétní rámec, jedná se návrh
komplexního procesu, který začíná analýzou potřeb klíčových zúčastněných stran,
pokračuje návrhem, vývojem a implementací programu školení v základních pracovních
dovednostech. Tento proces, jak je uvedeno v oddílech 2.4.5 a 3.2.6, zahrnuje také
vyhodnocení v průběhu I po skončení realizace. To má za cíl zlepšit různé aspekty
vzdělávacího programu, včetně motivace studentů. Načasování hodnocení je navíc velmi
důležité a mělo by být začleněno do plánování školení v základních pracovních
dovednostech.
Formativní a sumativní hodnocení
Formativní hodnocení probíhá během plánovací, návrhové, vývojové a implementační
fáze programu. Jeho hlavním cílem je zlepšit přípravu a realizaci vzdělávacího
programu, včetně výkonu školitele během školení, pedagogických rozhodnutí designéra
a aktivní a efektivní účasti studentů na vzdělávacích aktivitách. Metody hodnocení jsou
především kvalitativní, jako jsou připomínky studentů a konstruktivní kritika, zápis
z realizace a online diskuse. Mohou být také kvantitativní, včetně krátkých dotazníků
nebo testů. Školitelé také mohou použít techniky ex ante a průběžného hodnocení pro
účely formativního hodnocení. Tyto metody se často používají při provádění změn ve
vzdělávacím programu, pro zvyšování motivace a překonávání bariér účastníků školení.
Pokud jsou prováděny jinými osobami než školiteli, slouží také pro účely zajištění
kvality.
Souhrnné neboli ex post hodnocení se provádí po ukončení školení. Nejběžnější
metodou je průzkum na konci školení, často prostřednictvím dotazníků spokojenosti,
ale využívají se také kvalitativní metodiky, jako jsou fokusní skupiny a hloubkové
rozhovory, zejména v malých a středních podnicích. Používá se hlavně k posuzování
výstupů a dopadů realizace. Souhrnná hodnocení jsou důležitá při rozhodování,
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například o tom, zda by se školení v základních pracovních dovednostech mělo
opakovat, zda by mělo být nahrazeno jiným vzděláváním a zda má být poskytnuto
dalším účastníkům. Hodnocení ex post se provádí také s cílem informovat tvůrce politik.
Hodnocení by měla zahrnovat jak formativní, tak sumativní aspekty v závislosti na jejich
přiměřenosti pro různé fáze. Výsledky procesu hodnocení by měly být prezentovány
manažerovi vzdělávání a zástupcům společnosti.
Krátká reflexe
Navrhněte svojí vlastní evaluační strategii pro váš vzdělávací program
v základních pracovních dovednostech.
Využijete formativní nebo sumativní přístupy hodnocení? Nebo oboje?
Jak budete používat formativní a / nebo sumativní hodnocení?
Co budete hodnotit: design školení, kompetence učitele, spokojenost
studentů nebo dalších zainteresovaných stran?

6.1.3 Klíčové otázky
Bez ohledu na zvolený přístup k hodnocení je třeba při vypracování plánu hodnocení
řešit řadu klíčových otázek. Tyto zahrnují:
• Jaký je rozsah hodnocení?
• Co je předmětem hodnocení?
• Jaké jsou klíčové hodnotící otázky?
• Jaké druhy informací by měly být shromažďovány?
• Jaká kritéria by měla být použita k posouzení vhodnosti předmětu hodnocení?
• Komu bude hodnocení sloužit?
• Jaké metody dotazování by měly být použity?
• Kdo má hodnocení provádět?
• Jaké jsou náklady hodnocení?
• Jakými standardy bude hodnocení posuzováno?
• Komu a kdy budou výsledky hodnocení prezentovány?
Například v Cedefop (2013) vytvořili šablonu evaluačního plánu pro poskytovatele
vzdělávání do sady nástrojů odborného vzdělávání a přípravy pro řešení problému
předčasného ukončování školní docházky. Tato šablona je k dispozici na adrese
http://www.cedefop.europa.eu/files/revised-evaluation-plan-for-policy-makers.docx.
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Krátká reflexe
Jaké další otázky byste přidali do výše uvedených klíčových otázek?
Jak byste přizpůsobili uvedený plán hodnocení Cedefop pro vaši
potřebu školení v základních pracovních dovednostech? Je to dobrý
plán?

6.1.4 Evaluační modely
Přestože je praktikům k dispozici mnoho nástrojů pro hodnocení školení, ve skutečnosti
je většina založena na Kirkpatrickově (1979) „čtyřúrovňovém modelu“ (vyvinutém
v roce 1959) nebo jeho variantách.

Reakce
Učení
Chování
Výsledky
Obr. 7: Kirkpatrickův model (1959)

Proces hodnocení používaný v projektech Gruwe (zaměřeno na zaměstnance malých
a středních podniků) například používá 4 fáze pravděpodobně upravené z Kirkpatrickova
modelu.
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spokojenost
zaměstnanců
Výsledky
vzdělávání
Úspěšný
transfer
Přínos
pro firmu
Obr. 8: Gruwe hodnotící přístup

Přesto se ukazuje, že tento přístup neposkytuje dobré hodnocení. Ukázalo se například,
že reakce (úroveň 1) a učení (úroveň 2), že se hodnotí spokojenost účastníků a úroveň
jejich dosažených znalostí, ne však jejich budoucí výkonnost.
Kirkpatrickův model a jeho varianty navíc představují proces hodnocení, který počítá se
zapojením externího hodnotitele a ignoruje tak význam role školitele při hodnocení.

  Motivujte školitele k hodnocení 
Z tohoto důvodu, a i s ohledem na to, že primárním záměrem této příručky je obohatit
školitele o nástroj hodnocení, který zahrnuje autoevaluaci, autor navrhuje další
pragmatičtější přístup, který je relevantnější a vhodný pro hodnocení školení
v základních pracovních dovednostech. Jedná se o model ADDIE, do kterého bylo
začleněno množství poznatků a postupů jiných modelů. Navrhovaný přístup je
nákladově efektivnější, robustnější a rychlejší. Může však poskytovat výsledky na stejné
úrovni přesnosti jako ty nejpřísnější a souhrnné postupy hodnocení. Hodnotící přístup
využívá teorii vzdělávání, která považuje učení za mnohem více než pouhé získávání
znalostí.

6.1.5 ADDIE model
Model ADDIE není výhradně hodnotící logický a praktický nástroj jako je Kirkpatrickův
model nebo jeho varianty. Hodnocení je však klíčovým prvkem. Informuje o každé fázi
vzdělávací iniciativy. Rámec, nebo spíše přístup, byl vytvořen pro americkou armádu
během sedmdesátých let Centrem pro vzdělávací technologii na Floridské státní
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univerzitě. ADDIE je zkratka pro analýzu, návrh, vývoj, implementaci a hodnocení
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) a ve svých počátcích byl
použit jako sekvenční proces – každý krok má výsledek, který se promítá do dalšího
kroku v sekvenci (obr. 19).

  Hodnocení informuje o každé fázi hodnocení 

analysis

design

development

implementation

evaluation

Obr. 9: Originální ADDIE přístup

Stručně řečeno, ve fázi analýzy, školitelé identifikují účastníky a další klíčové zúčastněné
a jejich potřeby, jak popisují moduly 2 a 3. To zahrnuje vytváření vzdělávacích cílů
a určování obsahu vzdělávání tak, aby bylo dosaženo vzdělávacích cílů prostřednictvím
cílené analýzy trhu.
Ve fázi návrhu školitelé provádějí mapování konkrétní situace v rámci firmy a popisují,
jak bude školení realizováno za účelem splnění stanovených cílů identifikovaných během
fáze analýzy, jak popisují moduly 4 a 5. Ve fázi vývoje je každý prvek plánován v co
nejpraktičtějším detailu, aby bylo snadné a proveditelné splnit plán vytvořený během
fáze návrhu. Ve fázi implementace pak školitelé navržené školení poskytují účastníkům
vzdělávání školení.
V původním modelu ADDIE bylo hodnocení převážně sumativní. Při novějších úpravách
hodnotící proces posuzuje a vylepšuje každou z dalších fází. Proces se stal spíše
iteračním (obrázek 19). V takovém procesu hodnocení má školitel nezastupitelnou roli,
protože se účastní všech fází.

184

Financováno Evropskou unií

  Hodnocení je iterativní proces

Analýza

revision

Realizace

revision

revision

Hodnocení

Návrh

Vývoj

revision

Obr. 10: Koncept ADDIE (from Branch, 2009: 2)

6.1.6 Přístup k hodnocení výsledků školení základních pracovních dovedností
Hodnocení vzdělávací aktivity je komplexním úkolem, protože různé vzdělávací akce,
obsah, kontext i potřeby a očekávání různých účastníků vyžadují specifické hodnotící
přístupy. Hodnocení by nemělo být postaveno pouze na jednom modelu, protože každý
z nich má v sobě určitá omezení. Například nejrozšířenější modely, včetně
Kirkpatrickova, nepátrají po předpokládané hodnotě, předpokladech a očekáváních.
Proto se stává, že výsledky jsou ovlivněny kombinací hodnotící metodiky, analýzou
i shromážděnými daty. To platí také pro hodnocení inspirované modelem ADDIE. Proto
školitelé, pokud rovněž působí jako hodnotitelé, musí postupovat opatrně a je
doporučováno hodnocení provádět na základě zdokumentovaného osobního pozorování
(reflexivní deník, ve kterém jsou rozhodnutí a závěry zaznamenávány a zdůvodňovány).

  Trenér-hodnotitel musí kontinuálně provádět reflexi 
Do deníku je vhodné zaznamenat i záměry školitele. Ty se mohou skutečně lišit od
„dohodnutých“ cílů vzdělávání. Školitel například může souhlasit s poskytnutím
vzdělávání jako prostředku ke zvýšení motivace negramotných pracovníků pro jejich
práci ve firmě. Primárním záměrem školitele však bylo poskytnout trénink gramotnosti
pro „čtení světa“. Proto musí být na začátku hodnocení jasně definováno stanovisko
školitele.
Dalším důležitým pohledem, který je třeba brát při hodnocení vzdělávacího program
v úvahu, je zapojení účastníků do procesu hodnocení. Při formativním i sumativním
hodnocení musí účastníci prezentovat své vlastní znalosti a vnímání procesu vzdělávání,
jakož i dalších záležitostí, včetně jejich pohledu na návrhy, zdroje pro realizaci
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a celkovou podporu. Stejně jako jejich školitelé i účastníci vzdělávání neexistují ve
vakuu a jejich potřeby a aspirace, stejně jako jejich svět, ovlivní závěry hodnocení.
Pokud by například účastníci měli zkušenosti pouze s tradičními školními metodami
vzdělávání, mohl by pro ně přístup ke vzdělávání v základních pracovních dovednostech
znamenat těžký úkol, a to pravděpodobně v rozporu s představami školitele i případných
externích hodnotitelů. K účastníkům vzdělávání se nesmí přistupovat jako k objektům
hodnocení, ale hodnocení musí být integrováno do jejich vzdělávacích aktivit, nikoli jako
samostatný či paralelní proces. Získávání informací od účastníků je možno provádět
různými způsoby – diskusí, reflexí, dotazníky spokojenosti či tzv. dotazníky hodnocení
kritických bodů. Takový dotazník se skládá se z pěti otázek, z nichž každá žádá
účastníky, aby napsali podrobnosti o událostech, které se v rámci vzdělávací akce udály.
Jeho účelem není žádat účastníky o názor co se jim líbilo nebo nelíbilo. Místo toho je
nutí se zaměřit na konkrétní události, které pro ně byly významné. Školitel poté
analyzuje odpovědi a hledá společná témata a komentáře, které naznačují problémy
nebo nedorozumění. Reakce shromážděné touto i jinými technikami, jako jsou
anonymní online formativní průzkumy nebo skupinové hodnotící techniky, jsou poté
analyzovány a použity pro případné změny v probíhajícím vzdělávacím programu a pro
informování tvůrců a poskytovatelů o vývoji nebo realizaci nového kroku ve vzdělávacím
programu.

6.2. Plán hodnocení
Dále následuje pracovní plán pro hodnocení vzdělávací aktivity pro zlepšení základních
pracovních dovedností. Nejedná se o univerzální plán, měl by být přizpůsoben
specifickým podmínkám a prostředí každého vzdělávacího programu v základních
pracovních dovednostech. Nejdůležitější otázky, na které je třeba při jakémkoli
hodnocení odpovědět, jsou: jaký je účel hodnocení, jaké zdroje jsou k dispozici a pro
koho jsou výsledky hodnocení určeny? V literatuře se často objevuje upozornění na to,
že hodnocení mají často podhodnocený rozpočet, pokud mají vůbec nějaký. Z toho
důvodu musí školitel, aby se nezatěžoval nadbytečnou prací pro hodnocení, přizpůsobit
vzdělávací materiály a činnosti (jako jsou techniky hodnocení) pro účely hodnocení.

6.2.1 Hodnocení v analytické fázi
Proces hodnocení musí začít již v přípravné fázi stanovením kritérií a priori, tak aby bylo
zajištěno, že hodnocení není prováděno ad hoc způsobem, ale transparentně
a srozumitelně“. V této fázi musí proto hodnotitel stanovit účel plánu hodnocení. Otázky,
které by v této fázi měly být položeny, zahrnují:
• je účelem hodnocení zlepšit vzdělávání?
• má hodnocení za cíl ospravedlnit náklady na školení (tj. návratnost investic)?
• má hodnocení měřit dopad na výkon firmy/pracoviště? Jak to změřit?
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• má být hodnocení součástí výzkumného procesu s širším dopadem pro tvorbu
a financování národních politik?
Odpověď na tyto otázky povede ke skutečnému návrhu, realizaci a prezentaci procesu
hodnocení.
V přípravné fázi, jak je uvedeno v modulech 1 až 4, musí analýza trhu nejprve zdůvodnit
potřebnost vzdělávání v základních pracovních dovednostech na pracovišti, jakož i jeho
návrh, vývoj a realizaci. Konkrétní požadavky oddělení lidských zdrojů ve velkých
firmách nebo majitelů malých a středních podniků mohou také identifikovat potřebu
konkrétního typu vzdělávání v základních pracovních dovednostech. Kromě toho mohou
potřebu vzdělávání požadovat pracovníci, jejich zástupci. Proces hodnocení musí proto
stanovit účinnost této analýzy v podniku/na pracovišti, metody pro identifikaci
pracovníků, HR, majitelů firmy nebo dalších zúčastněných v přípravě a realizaci
vzdělávací aktivity. V této fázi, která odpovídá „fázi analýzy“ rámce ADDIE, by
hodnocení mělo využívat kvalitativní metodiky, jako jsou rozhovory se zúčastněnými
osobami.
Příklady otázek zahrnují:
•
•

Byla strategie motivovat zaměstnance k účasti na školení účinná?
Byly do návrhu vzdělávání zahrnuty zjištěné potřeby a aspirace klíčových
zúčastněných stran?

V této fázi je také důležité určit, kdo bude působit jako hodnotitel:
•
•
•
•

Kdo je oprávněn provádět hodnocení?
Bude hodnotitel školitelem?
Bude školitel zapojen do kritické diskuse a reflexe s ostatními školiteli?
Zapojí se externí hodnotitelé, například nezávislí konzultanti nebo výzkumní
pracovníci?

Proces interního hodnocení má kromě nižších nákladů i další výhody. Hodnotitel zná
dobře vzdělávací program a má volný přístup ke všem nezbytným informacím. Existuje
zde však potenciální problém zaujatosti, tj. „motivaci k nalezení výsledků, které
odpovídají cílům a cílům programu“. Externí hodnotitelé toto zkreslení omezují a mohou
také „přinést nové pohledy a nápady“. Proto se jako nejvhodnější jeví spojení
hodnocení, které provádí společně interní a externí hodnotitelé.

I když hodnocení provádějí interní zaměstnanci, lze transparentnost a
odpovědnost zvýšit, pokud v určitých oblastech existuje nějaká
spolupráce s externími institucemi nebo pokud jsou materiály, na
nichž je hodnocení založeno, například datové soubory atd.
předloženy výzkumné komunitě (Hujer, Caliendo & Radic, 2005: 141).
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V přípravné fázi musí být učiněna ještě další rozhodnutí o hodnocení:
•

Jaká bude metodologie / metody shromažďování údajů? Budou kvantitativní
(např. dotazník) nebo kvalitativní (např. fokusní skupina), nebo budou metody
smíšené? Hodnotitel může také použít údaje shromážděné podnikem, jako jsou
data pro absentérství. Kromě toho může být školitel během implementační fáze
zapojen do akčního výzkumu.

•

Dalším důležitým rozhodnutím, které musí být v této fázi přijato, je rozhodnutí
o tom, jaký proces analýzy dat bude použit pro pochopení dat. Volba
metodického přístupu je velmi důležitá v každém šetření v oblasti vzdělávání
a sociálního chování.

Především výzkumy z Německa a Švýcarska poukazují na to, že jakýkoli proces
hodnocení musí používat informace získané od účastníků vzdělávání, zástupců firmy
i školitele.

6.2.2

Hodnocení fáze návrhu vzdělávacího programu

Klíčovým cílem v této druhé fázi plánu je posoudit, zda byla vzdělávací aktivita
postavena na potřebách a aspiracích klíčových zúčastněných stran. Otázky, které lze
klást v této fázi (snad i během samotného procesu návrhu):
•
•
•
•

6.2.3

Bylo vzdělávání navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám zaměstnavatelů
a zaměstnanců v souladu s analýzou potřeb?
Byly údaje shromážděny prostřednictvím dotazníků a jiných výzkumných
přístupů konzultovány během procesu navrhování?
Začlenil tvůrce programu správné znalosti, dovednosti a postoje?
Předvídal tvůrce programu nějaké potenciální překážky?

Hodnocení fáze vývoje vzdělávacího programu

Během této fáze musí hodnotitel posoudit vhodnost vzdělávacích materiálů ve vztahu
k zamýšleným vzdělávacím cílům. Hodnotitel musí také posoudit, zda rozhodnutí přijatá
v předchozích fázích odpovídají vývoji vzdělávacího programu. Otázky, které lze položit,
zahrnují:
•

Je vzdělávání dobře uskutečnitelné?

•

Jsou hodnotící kritéria dobře definována?

•

Je dost času na proškolení všech témat?

6.2.4

Hodnocení realizační fáze

Hodnocení během realizační fáze by mělo probíhat prostřednictvím formativních
přístupů, jejichž cílem je identifikovat a řešit případné nedostatky ve vzdělávání.
188

Financováno Evropskou unií

Používají se také k identifikaci osvědčených postupů, například metod, které dobře
fungují u dospělých s nízkou kvalifikací.

6.2.5

Hodnocení školení po skončení realizace

V této fázi často dochází k hodnocení prostřednictvím sumativní metody, jako je
průzkum na konci školení, ve kterém jsou zaměstnanci dotazováni především na jejich
„spokojenost“ s obsahem výuky, s použitými metodami, s výkonem školitele. Rovněž
jsou dotazováni, zda mají pocit, že bylo dosaženo cílů vzdělávání.
Hlavním cílem této fáze procesu hodnocení je zjistit, zda vzdělávání v základních
pracovních dovednostech (nebo série několika školení) pomohlo účastníkům změnit
jejich pracovní výkon a/nebo jejich sociální kompetence. Rovněž je vhodné posoudit,
zda vzdělávání pracovníků s nízkou kvalifikací podpořilo jejich „motivaci a ochotu učit
se“. Stejný modul také naznačuje, že školení WBBS přinesla mnoho výhod
zaměstnancům a podnikům, které je zaměstnávají. Hodnocení mělo posoudit, zda bylo
dosaženo i dalších přínosů (zvýšená spokojenost zaměstnanců, menší fluktuace
zaměstnanců, méně chyb ve výrobě, lepší interakce se zákazníky a lepší dynamika
skupin).
To by mělo být prováděno hlavně prostřednictvím kvantitativního šetření u účastníků,
ne školitelem. Kvalitativní metody lze také použít jako v jakémkoli sociálním výzkumu.
Výběr metod je samozřejmě závisí na přesvědčení hodnotitele21.
Shromážděné výsledky a přijaté koncepční závěry mohou tvůrcům politik
a poskytovatelům vzdělávání pomoci rozhodnout, zda vzdělávání realizovat znovu.
Zjištění lze také přenést do podobných vzdělávacích programů. V tomto případě bude
mít hodnocení formativní roli.

„Hodnocení je také vývojový proces, který objasňuje specifické politiky,
procesy a postupy pro zúčastněné strany. Přispívá ke kolektivnímu učení a k
produkci znalostí. Snižuje nejistoty v rozhodování, pomáhá zlepšovat návrh a
provádění sociálních intervencí a zároveň zajišťuje efektivní alokaci zdrojů.
Charakteristikou hodnocení ve srovnání s jinými oblastmi sociálního výzkumu,
jsou přímé vazby na tvorbu politik a rozhodování. “
(Descy and Tessaring, 2005: 5)

V tomto modulu nebyly z důvodu rozsahu rozebírány filozofické základy evaluačního výzkumu.
Možno dohledat v publikaci „Filozofie evaluačního výzkumu“, Descy a Tessaring, 2005
21
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6.3. Závěr
V tomto modulu jsme se zaměřili na hlavní fáze procesu hodnocení inspirovaného
procesem ADDIE a zkušenostmi a interními diskusemi partner program. Každá fáze
vyžaduje odlišné metody hodnocení, které zahrnují přístupy akčního výzkumu přes
diskuse až po dotazníky.
První fáze jakéhokoli vzdělávacího programu v základních pracovních dovednostech „fáze analýzy“ zahrnuje identifikaci, formulaci, plánování a přípravu procesu hodnocení
školení prostřednictvím průzkumu trhu a analýzy potřeb. V této fázi by mělo být
hodnocení formativní a mělo by využívat především kvalitativních metod, aby se
prokázalo, zda důvod, proč je školení připraveno, je vhodný pro zaměstnance, firmy
i pro makroekonomické potřeby společnosti. Hodnotitel by měl v této počáteční fázi
vytvořit základ pro hodnocení v dalších fázích.
Během fáze návrhu, vývoje a realizace školení se musí hodnocení zaměřit na to, zda
obsah školení, pedagogické metody a školící materiály jsou vhodné pro cílovou skupinu.
Musí také posoudit, zda byla zasažena celá cílová skupina, zda jsou vzdělávací cíle
stanovené ve fázi plánování vhodné, a zda probíhá očekávaný proces učení a změny
chování. To vyžaduje kvalitativní a případně i kvantitativní zpětnou vazbu od
zúčastněných stran, manažerů vzdělávání a zaměstnanců, včetně účastníků školení.
Zde se používá formativní ex ante a průběžné hodnocení s cílem zlepšit a v případě
potřeby znovu definovat strategii provádění programu. Promyšlený a aplikovaný proces
hodnocení slouží ke zlepšení kvality školení pro zaměstnance s nízkou kvalifikací, a také
pomáhá klíčovým představitelům firmy při rozhodování o tom, zda by mělo školení
pokračovat.
Na konci školení musí být předloženy výsledky hodnocení a musí být provedeno pečlivé
vyhodnocení jeho dopadu na firmu, zejména přínosů školení pro dokumentaci přenosu
učení a šíření výsledků školení na všech úrovních firmy.
Vedení firem má své vlastní zájmy a právo na výsledky hodnocení, aby posoudilo pokrok
zaměstnanců, kteří se školení účastnili.
Výsledky hodnocení musí vedení poskytnout podklad pro lepší pochopení skupiny
zaměstnanců; zda je při provádění školení v základních pracovních dovednostech nutné
ještě další školení nebo zda je pro provádění školení v základních pracovních
dovednostech nezbytný jiný metodický přístup, aby lépe odpovídal potřebám
zaměstnanců.
Na konci školení je vhodné udělit účastníkům certifikáty o absolvování školení
v základních pracovních dovednostech. Formát certifikátu by měl být dohodnut
s vedením firmy tak, aby v něm byl specifikován obsah školení a případně i hodnocení
úspěšnosti absolventa.
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6.4. Odkazy
Pracovní skupina pro vzdělávání a odbornou přípravu pro vzdělávání dospělých (The
Education and Training Working Group on Adult Learning) 2016–2018 určila politiky,
které propagují a podporují učení dospělých na pracovišti, včetně dospělých, kteří se
potýkají se čtením, psaním, jednoduchým výpočtem a používáním digitálních nástrojů.
Zpráva, která představuje výsledky pracovní skupiny „Podpora vzdělávání dospělých na
pracovišti (Promoting adult learning in the workplace)“ je k dispozici na adrese
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3064b20b-7b4711e8-ac6a- 01aa75ed71a1.
CEDEFOP, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, zveřejnilo mnoho zpráv
o hodnocení v odborném vzdělávání a přípravě (VET). Jedním z nejrozsáhlejších je
Descy & Tessaring, eds. (2004) Základy hodnocení a výzkumu dopadu – Třetí zpráva o
výzkumu odborného vzdělávání v Evropě: zpráva o pozadí, sv. 58, Evropské
společenství. Zpráva poskytuje komplexní přehled výzkumu o hodnocení a dopadu
vzdělávání na jednotlivce, podniky, společnost a ekonomiku obecně. Zpráva je
k dispozici ve třech publikacích: Základní zpráva (Background Report) k dispozici na
adrese http://www.cedefop.europa.eu/files/3040_en.pdf, Souhrnná zpráva (Synthesis
Report) je k dispozici na adrese http://www.cedefop.europa.eu/fr/uzel/11214 a Shrnutí
(Executive Summary) k dispozici na adrese
http://www.cedefop.europa.eu/files/4042_en.pdf.
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Příloha 1

Formulář evaluačního plánu
Zde uvedený vzor by neměl být považován za ideální a jediný možný plán hodnocení.
Není nutné jej realizovat jako celek nebo tak, jak je předkládán. Stejně jako jakýkoli
jiný plán hodnocení, mohou výsledky hodnocení jedné fáze pomoci zlepšit školení ještě
v jeho průběhu. Volba procesu sběru dat je také v rukou školitele. Například školitel,
který působí jako hodnotitel, by se mohl rozhodnout použít kvalitativní výzkumný
přístup pomocí rozhovorů se zaměstnanci spíše než kvantitativní průzkum realizovaný
na konci školení, např. dle Likertovy škály. Důrazně doporučujeme, aby školitelhodnotitel při vytváření evaluačních otázek odkazoval na předchozí moduly.
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Fáze 1: Hodnocení analytické fáze
Klíčové cíle
Nastavit
1. zamýšlený účel plánu hodnocení
2. kdo bude hodnotit školení (viz níže)
3. metodiky hodnocení (kvantitativní, kvalitativní nebo obojí), které by se měly
použít
4. efektivita analýzy trhu
5. „spouštěč“ (potřeba) pro vzdělávání
6. náklady (pokud existují) na hodnocení program
Příklady otázek
• Kdo je hlavní příjemce hodnocení?
•

Bylo školení vyvoláno skutečnou potřebou vzdělvání nebo bylo školení
vytvořeno před vznikem potřeby a poté nabídnuto firmě/zaměstancům?

•

Kdo rozhodl o realizaci školení v základních pracovních dovednostech?

•

Byla analýza trhu efektivní (viz Modul 2)?

•

Bude školitel zároveň hodnotitelem?

•

Jaká data jsou k dispozici a jaká data je nutné shromáždit?

Vaše hodnotící otázky
1.
2.
3.
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Fáze 2: Hodnocení faze návrhu školení
Klíčové cíle
Ověřte, zda
1. školení reaguje na potřeby a představy klíčových zúčastněných
2. návrh školení je dobře didakticky připraven
3. na školení byl vyčleněn dostatek zdrojů (všech)

Příklady otázek
•

V čem spočívají potřeby a představy všech zúčastněných?

•

Kdo a jak určil potřebu školení v základních pracovních dovednostech?

•

Odpovídá didaktický přístup možnostem a schopnostem účastníků?

•

Byla provedena analýza potřebných zdrojů – finančních, materiálních,
lidských?

Vaše hodnotící otázky

1.
2.
3.
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Fáze 3: Hodnocení fáze vývoje programu
Klíčové cíle
Určete, zda
•

vzdělávací materiály dobře reflektují definované vzdělávací cíle programu

•

technologické zdroje na pracovišti jsou pro realizaci programu dostatečné

•

vzdělávací process je v souladu s teoriemi vzdělávání dospělých a metodami
dobré praxe

Příklady otázek
•

Je školení dobře navrženo?

•

Je možné realizovat školení v daných technických podmínkách?

Vaše hodnotící otázky
1.
2.
3.
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Fáze 4: Hodnocení realizační fáze
Klíčové cíle
Určete, zda
•

jsou všichni účastníci spokojeni s obsahem školení a způsobem výuky

•

motivační strategie účastníků funguje

•

školící activity měly vliv na docházku

•

výběr školitelů byl vhodný a efektivní

•

realizace program dala základ pro efektivnější práci účastníků nebo vedla ke
zvýšení produktivity

Sample Questions
•

Vyjádřili účastníci spokojenost se školením?

•

Mají účastníci pocit, že jim školení pomůže v budoucí práci?

•

Vysvětlil školitel co nejdříve v rámci školení očekávání, cíle a kritéria
hodnocení?

Vaše hodnotící otázky
1.
2.
3.
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Fáze 5: Následné hodnocení
Klíčové cíle
Určete, zda
•

potřeby a přestavy klíčových zúčastněných stran byly naplněny

•

návrh a realizace školení proběhla na profesionální úrovni

•

byly na školení vyčleněny dostatečné zdroje

•

školení bylo efektivní z hlediska zaměstanců i firmy

•

bylo dosaženo zamýšlených výsledků

Příklady otázek
•

Považují klíčové zúčastněné strany školení za úspěšné

•

Jaké množství poznatků ze školení bylo přeneseno na pracoviště?

•

Překonání jakých bariér umožnilo úspěšnou realizaci školení?

•

Jaké změny by se měly pro příště ve škoolení uskutečnit?

•

Co by se mohlo stát, pokud by se školení nerealizovalo?

•

Jsou shromážděná data dostatečně robustní a eticky přijatelná?

•

Je analýza dat přesná a nezkreslená?

•

Jaké jsou nezamýšlené efekty školení?

Vaše hodnotící otázky
1.
2.
3.
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