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Úvod 

Tato Příručka pro lektory školení školitelů v základních pracovních dovednostech na 

pracovišti, stejně jako Příručka pro samostudium (Učebnice pro školitele), která je 

zaměřená na obsah vzdělávacího programu pro školitele, byla vytvořena v rámci 

projektu PROFI – TRAIN. Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí školitelů potřebných 

pro vstup do firem a pro práci s nízkokvalifikovanými zaměstnanci přímo na pracovišti. 

Cílem projektu bylo připravit inovativní vzdělávací program a ověřit jeho funkčnost 

v rámci pilotního ověření za účasti zkušených lektorů dalšího vzdělávání. Zkušenosti 

z partnerských zemí projektu ukazují, že mnoho postupů a didaktických přístupů, 

používaných běžně v rámci vzdělávání dospělých, je pro účely fungování v pracovním 

prostředí nutné zásadně upravit. Tato příručka představuje podrobnější metodický, 

věcný a didaktický pohled na vzdělávací program a jeho strukturu. 

Účelem této příručky bylo navrhnout komplexní model s otevřeným vzdělávacím 

programem, postaveným na modulárním principu. Modulová struktura vzdělávacího 

programu umožňuje realizaci všech nebo jen vybraných modulů či jejich kombinací 

v závislosti na poptávce vzdělávacích institucí a samotných školitelů. Příručka nabízí 

možné postupy realizace vzdělávacího programu pro školitele nízkokvalifikovaných 

pracovníků, zatímco Učebnice pro školitele detailně specifikuje věcný obsah 

vzdělávacího programu. Učebnice i Příručka zahrnují také ukázkové nástroje a vybrané 

metody, využitelné při realizaci školení školitelů.  

Příručka si klade za cíl oslovit kromě lektorů i další potenciální účastníky vzdělávacího 

programu a sleduje také následující cíle: 

 školení dalšího personálu vzdělávacích institucí (manažerů, obchodníků, 

plánovačů školení apod.) 

 informování osob s rozhodovací pravomocí o specificích takového vzdělávání 

 informování a školení širší odborné veřejnosti s cílem přispět k porozumění 

problematiky základních pracovních dovedností. 

 

Definování základních pojmů 

Pro jednoznačné chápání Příručky pro lektory byly definovány následující základní  

•  školení v základních pracovních dovednostech na pracovišti (Work Based 

Basic Skills - WBBS) – přenáší vzdělávání přímo na pracoviště, vede ke zvyšování 

kompetencí nízkokvalifikovaných pracovníků a využívá konkrétních pracovních 

situací, se kterými se tito pracovníci setkávají (podrobný popis specifik WBBS 

zahrnuje Učebnice pro školitele) 

•  lektor školení školitelů – zkušený lektor vzdělávání dospělých, který 

připravuje a realizuje školení školitelů v závislosti na jejich specifických 

vzdělávacích potřebách  

 školitel – účastník vzdělávacího programu pro školitele 
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•  vzdělávací program pro školitele – program vystavený modulovým způsobem 

dle konkrétních potřeb školitelů 

•  obsah vzdělávacího programu – věcný popis toho, co si mají školitelé 

v průběhu vzdělávaní osvojit 

 procesní model vzdělávacího programu – popisuje kdy, kde a jakým 

způsobem si mají školitelé nový obsah osvojit a vyzkoušet 

 znalosti – jsou výsledkem učení a osvojení si teorií, konceptů, principů a postupů 

 schopnosti - schopnosti nezávisí na kontextu. Bez ohledu na konkrétní situaci a 

okolnosti umožňují funkční odezvy a akce v celé řadě různých činností založených na 

kritickém úsudku. Jsou přenositelné mezi různými profesem 

 kompetence - schopnost jednotlivce využívat získané znalosti a dovednosti v souladu s 

jeho hodnotami ve složitých, rozmanitých a nepředvídatelných situacích. Kompetence 

se skládá ze znalostí, přístupu ke znalostem, kritického myšlení a různých dovedností. 

 dovednosti - jsou nezbytné pro integraci a účast na trhu práce, v oblasti vzdělávání a 

pro kvalitu života. Dovednosti jsou užitečnou a měřitelnou součástí kompetence. Jsou 

přenosné a jsou relevantní v mnoha sociálních kontextech a pracovních situacích  
 

 

Popis struktury vzdělávacího programu pro školitele 

 

 

  

 

     

 

 

 
Vzdělávací program se skládá ze tří základních stavebních bloků.  

 věcný obsah vzdělávacího programu 

 profesní rozvoj školitelů 

 návrh procesu realizace vzdělávacího programu. 

Program je navržen tak, aby poskytoval propojitelnost a realizovatelnost prvků 

uvedených bloků v různých fázích jeho realizace. 

 

Stavební bloky vzdělávacího 

programu pro školitele 

Profesní rozvoj 

školitelů 

Šest tematických 

modulů 

 

Proces realizace 

vzdělávacího 
programu 



 

 

 

 

 

Financováno Evropskou Unií 

 

6 

Věcný obsah vzdělávacího programu 
 

TEMATICKÉ MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  
(V SOULADU S UČEBNICÍ PRO ŠKOLITELE) 

        

1. PŘÍSTUPY K 
PŘÍPRAVĚ 
VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU 
ŠITÉHO NA MÍRU 

    

1. DEN 

 

 
Modul 1: Základní znalost WBBS                    
 Modul 2: Přístup k firmám / zaměstnavatelům 

     
 

  
2. SPECIFICKÁ 
DIDAKTICKÁ 
ZNALOST A 
ZAJIŠTĚNÍ 
PŘENOSU UČENÍ 
DO PRAXE     

2. DEN 

 

 
Modul 3: Aktivizace zaměstnanců pro účast v programu 
WBBS                          
Modul 4: Příprava vzdělávacího programu pro 
nízkokvalifikované zaměstnance WBBS 

     
 

  
FAKTOR ČASU:  

    
MALÝ PRAKTICKÝ 
EXPERIMENT                         

 MĚSÍČNÍ PŘESTÁVKA 

     
 

  

3. OSOBNÍ PLÁN 
PRO PRÁCI S WBBS 

    

3. DEN 

 

 
Modul 5: Realizace vzdělávacího programu WBBS                                             
Modul 6: Monitorování, vyhodnocení 

 
Vzdělávací program je rozdělen do tří částí (většinou tří dnů), z nichž každá obsahuje 

jednu tematickou jednotku, zahrnující 2 moduly: 

 přípravu vzdělávacího programu šitého na míru firmám a jejich zaměstnancům 

 získání specifických didaktických znalostí a zajištění přenosu učení do pracovního 

prostředí 

 osobní plán lektora pro práci s nízkokvalifikovanými zaměstnanci v pracovním 

prostředí a vzdělávání v oblasti základních pracovních dovedností, zpětná vazba. 

 

První tematická jednotka zahrnuje seznámení se základními informacemi, s významem 

rozvoje těchto dovedností v pracovním prostředí. Obsahuje dostatečné množství 

základních informací o vzdělávání na pracovišti a vysvětluje, jak přistupovat k firmám 

za účelem realizace školení WBBS pro zaměstnance přímo na pracovišti. To je obsahem 

modulu 1 a 2. 

Druhá tematická jednotka je zaměřena na aktivizaci zaměstnanců, kteří se mají 

účastnit školení WBBS. Poskytovatel školení by měl potenciálním školitelům předat 

specifické znalosti o tom, jak upravit vzdělávací program pro konkrétní skupinu 

zaměstnanců i jak program připravit vzhledem k jeho nutné flexibilitě v průběhu 

realizace. Obě tematické jednotky tvoří základní znalosti o tom, jak jednat, aby 

zaměstnancům usnadnil proces učení v pracovním prostředí. To je obsahem modulu 3 

a 4. 
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Třetí tematická jednotka je realizována po nejméně měsíční přestávce a je zaměřena 

na praktickou realizaci vzdělávacího programu dle konkrétních potřeb cílové skupiny a 

dle potřeb zaměstnavatele. 

V rámci přestávky v prezenčním školení mají účastníci možnost realizovat malý 

praktický experiment, který jim umožní prověřit nově získané znalosti a dovednosti v 

jejich vlastní praxi. To znamená, že některé mechanismy, které se naučili během 

teoretických přednášek, mohou, ale nemusí být relevantní pro jejich vlastní prostředí. 

Je důležité, aby budoucí školitelé již v této fázi začínali nové znalosti usazovat do 

kontextu vlastní práce, případně, aby mohli nový obsah uplatnit třeba i později, pokud 

se změní okolnosti jejich práce. Praktický experiment jim také poskytne mnohem větší 

sebevědomí a jistotu, protože si v praxi otestují nové mechanismy, o nichž budou 

později informovat své kolegy na školení a získají od nich zpětnou vazbu v rámci třetí 

části školení. 

 Z obsahového hlediska je tedy velmi důležité, aby lektor poskytl budoucím školitelům 

dostatečné informace nejen o návrhu a realizaci vzdělávacího programu WBBS, ale i o 

jeho případné adaptaci v průběhu školení. Školitelé se musí naučit zohlednit specifické 

požadavky daného pracoviště, aby zajistili přenos výsledků učení na pracoviště. Je 

nutné pamatovat na to, co zaměstnavatel (firma) očekává od budoucího školitele; nikdo 

nebude financovat školení, které nepřináší přidanou hodnotu nebo nesplňuje potřeby 

firmy. S tím souvisí i potřeba monitorování a hodnocení realizovaného vzdělávání 

zaměstnanců a poskytnutí zpětné vazby zadavateli – firmě.  

Z praxe je známo, že je přínosné i monitorování účastníků po dokončení vzdělávacího 

programu. I když to není nedílnou součástí samotného vzdělávacího programu pro 

školitele, praktické zkušenosti ukazují, že lektoři školitelů se mohou tímto způsobem 

hodně naučit a získat poznatky pro další zkvalitnění školení školitelů. Účastníci jsou 

ochotni v otevřené diskusi sdílet poznatky ze svých tvůrčích experimentů, upozornit na 

nové výzvy a případně na realizaci nových řešení.  

 

Profesní rozvoj školitelů 

Pracovní prostředí vyžaduje poměrně značnou adaptaci vzdělávacího programu „šitého 

na míru“ z důvodu řady faktorů, potřeb a překážek, které se v tomto prostředí objevují. 

Specifická situace při vstupu do skutečného pracovního prostředí vyžaduje, aby zkušení 

školitelé disponovali dovednostmi, znalostmi a přístupy, s nimiž obvykle „nepracují“ 

nebo nejsou obeznámeni. Při školení WBBS jsou školitelé konfrontováni s mnoha novými 

výzvami, mnohdy se muset řídit protichůdnými zájmy zaměstnavatelů, zaměstnanců, 

manažerů pracovních procesů, zájmů vlastní vzdělávací instituce, potřeb jednotlivců 

atd. V tomto prostředí procházejí školitelé testem vlastních profesních postojů a 

schopností. Je třeba brát v úvahu, že školitel není pouze profesionálním pracovníkem 

určité vzdělávací instituce, protože jeho pracovní role má zvláštní postavení i v jeho 

osobním životě. Je důležité, ve které fázi kariérního rozvoje se školitel nachází. Může to 

být začátečník, který si z důvodu nedostatku pracovních zkušenosti ještě nestačil 



 

 

 

 

 

Financováno Evropskou Unií 

 

8 

vytvořit vlastní profesní identitu, nebo velmi zkušený odborník, který hledá nové oblasti 

a výzvy pro svoji práci, a v tom je velký rozdíl. 

Profesionalizace je celoživotní proces, který začíná vstupem do pracovního života a 

pokračuje rozvojem po spirále díky zážitkovému učení během celé profesní dráhy. Tento 

proces není izolován, vyznačuje se spoluprací a kooperativním učením, novými výzvami, 

někdy také frustrací a překonáváním obtíží i vlastní nechuti, jakož i respektem k vlastní 

práci a její odpovídající prezentaci. Profesní rozvoj je tedy komplexním procesem růstu, 

který spojuje individuální, profesní a sociální úroveň. Z tohoto důvodu jsou zákony 

profesního rozvoje klíčovým stavebním kamenem celého vzdělávacího programu pro 

školitele WBBS. To znamená, že účastníci se napřed musí probrat vlastními „nejistotami“ 

v roli školitelů, ve druhé části získávají vlastní postoje k potřebám osobního profesního 

rozvoje a v poslední, třetí části, se objevuje spontánní potřeba navrhnout svůj osobní 

program, který jim umožní dosáhnout pokroku v profesním rozvoji. Zde je samozřejmě 

žádoucí, aby vzniklo spojení mezi vizí profesního rozvoje a vizí práce v oblasti WBBS. V 

tomto okamžiku může školitel spatřit zcela novou profesní dráhu. Pokud k tomu dojde, 

je možné očekávat, že školitel bude investovat svůj potenciál, kreativitu a 

profesionalistu do rozvoje svých specifických dovedností pro práci v oblasti WBBS. 

Jednou z důležitých oblastí je „obsah“ profesního rozvoje školitelů. Klíčovým faktorem 

je povědomí o příslušnosti k širší odborné komunitě školitelů, která je nedílnou součástí 

profesní identity, a to i přesto, že je často chápána jako podružná role (první je výuka). 

Tato »druhá« role zahrnuje schopnost zkoumat a přijímat zpětnou vazbu od kolegů, 

inovativnost a spolupráci s vedením vlastní instituce. Z tohoto důvodu je velmi důležité, 

aby plánování obsahu profesního rozvoje, které bude zahrnuto ve vzdělávacím 

programu, poskytovalo dostatek času také na otázku odborné komunity školitelů, kteří 

pracují v oblasti WBBS. Bez ohledu na to, zda taková komunita již existuje, je důležité, 

aby školitelé poznali hlavní charakteristiky profesionálů, kteří v této oblasti pracují. To 

jim umožní rozvíjet pocit sounáležitosti a začlenění odborníků na školení WBBS, do 

konkrétní odborné komunity. 

Další důležitou oblastí je specifická odbornost, která školitelům pomáhá udržet 

sebevědomí a pozitivní přístup profesionálů. Nedostatek dovedností nebo znalosti 

didaktických technik a přístupů může způsobit velkou nejistotu nebo dokonce profesní 

úzkost u těch školitelů, kteří nemají profesionální podporu ve svém okolí. Školitelé by 

měli neustále testovat nové přístupy, např. realizací „malých praktických experimentů“. 

To není možné bez důkladného seznámení se se zaměstnanci ve firmách a s jejich 

pracovním prostředím. Realizace malého praktického experimentu umožní školitelům 

přenést nové znalosti do praxe. Při tom by školitelé měli brát v úvahu různé styly učení, 

zkušenosti, zájmy, již existující znalosti a také přístup zaměstnanců k vlastnímu rozvoji. 

S takovým přístupem budou lépe plnit očekávání firem, zaměstnanců, ale případně i své 

domovské vzdělávací instituce, pokud v takové instituci pracují. To vše jsou specifické 

odborné dovednosti a znalosti, které by si měli školitelé osvojit nebo upevnit 

prostřednictvím absolvování daného vzdělávacího programu. Právě z tohoto důvodu je 

vzdělávací program koncipován jako paralelní proces dvou součástí: je to nepřetržité 
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propojování nových teoretických znalostí a praktických dovedností v souladu s 

postupným profesním rozvojem. 

Profesní rozvoj školitelů je rovnoměrně zabudován do celého vzdělávacího programu. 

Na jedné straně se školitelé seznamují s obsahem školení zaměstnanců v základních 

pracovních dovednostech, ale na druhé straně si školitelé uvědomují vlastní úroveň 

dovedností a zkoumají problémy, které ve své kariéře prožívají. V průběhu školení 

posilují s nově nabytými znalostmi a zkušenostmi svojí profesní úroveň i identitu (a to 

začínající i zkušení školitelé). Pohled na vlastní profesní rozvoj umožní školitelům citlivě 

vnímat výzvy, se kterými se zaměstnanci, hlavně ti nízkokvalifikovaní, setkávají ve 

svém pracovním prostředí. V průběhu vzdělávacího programu pro školitele musí být 

zohledněna různá odborná úroveň konkrétních účastníků ve skupině tak, aby mohli 

cíleně pracovat na svém profesním růstu. 

Ve školitelích je třeba budovat zájem o lidský přístup ke vzdělávaným zaměstnancům. 

Ti často pocházejí ze zranitelných cílových skupin a to znamená, že mohou snadno 

podlehnout různým nevhodným vlivům svého okolí.  Dá se očekávat, že školitelé budou 

muset překonávat mylná očekávání zaměstnanců, a proto je v průběhu vzdělávání 

školitelů důležité posílit jejich profesní identitu a sebevědomí. Záměrem je posílit 

schopnost školitelů rozhodovat o způsobu, jak naplnit potřeby zaměstnavatelů a 

zároveň zkvalitnit znalosti a dovednosti zaměstnanců. 
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První fáze se obvykle kryje s prvním dnem realizace programu, účastníci by měli získat 

základní znalosti o vlastním kariérním rozvoji, fázích profesního rozvoje a souvisejících 

výzvách. Je nezbytné, aby jim vzdělávací program umožnil zažít jejich osobní profesní 

„úzkosti“, otázky a nevyřešené rozpory. Pokud má realizace programu skutečně přispět 

k jejich profesnímu rozvoji, je nezbytné, aby nové znalosti byly propojeny s již 

existujícími znalostmi a osobními zkušenostmi. Účastníci by také měli získat vhled do 

vlastní osobní profesní identity, což je předpokladem pro plánovanou změnu a vědomé 

rozhodnutí k absolvování vzdělávacího programu. Cílem první části školení je připravit 

účastníkům prostředí vedoucí k jejich změně prostřednictvím prožívání problémů. 

Druhá fáze vzdělávacího programu bude z hlediska profesního rozvoje zaměřena na 

poznatky. Zatímco účastníci se budou seznamovat se vzděláváním v pracovním 

prostředí, získají také přehled o kompetencích, které mají mít, pokud chtějí 

vzdělávaným zaměstnancům zajistit přenos učení do praxe. V této chvíli přichází do hry 

velmi specifické propojení nově získaných znalostí o výuce v pracovním prostředí s 

profesionální dokonalostí a osobními postoji. V souvislosti s tím je nezbytné klást důraz 

na osobní profesní rozvoj účastníků prostřednictvím vlastního vnímání problematiky. 

Zde je vhodné praktikovat techniky, které takový přístup umožňují, například ve formě 

psaní vzdělávacího deníku, kreslení, skicování profesionální cesty, hraní rolí atd. Dalším 

naprosto nezbytným krokem v této fázi je přemýšlení o ideálech a vizích dalšího 

profesního vývoje. Rozdíly mezi skutečnou situací či sebehodnocením profesního rozvoje 

Teoretická znalost 
základní znalost WBBS 
přístup k firmám 

PROFESNÍ ROZVOJ 

ZKOUMÁNÍ PROBLÉMŮ 
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Teoretická znalost 
realizace programu 
monitorování, hodnocení 

 

PROFESNÍ ROZVOJ 

VHLED 

PROFESNÍ ROZVOJ 

OSOBNÍ PLÁN 

FAKTOR ČASU:                         MĚSÍČNÍ PŘESTÁVKA 

2. fáze 

3.fáze 
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člověka a vizí či přáními do budoucna jsou hlavními katalyzátory pro pochopení nutnosti 

vlastního profesního rozvoje.  

Po první a druhé fázi by měla následovat alespoň měsíční přestávka, která má velmi 

důležitou didaktickou a vzdělávací funkci. Během této měsíční přestávky se očekává, že 

účastníci budou provádět „malý praktický experiment“, což znamená, že školitelé se 

pokusí zahrnout do své každodenní pracovní praxe to, co se v prvních dvou fázích naučili 

a co jim připadalo užitečné. Tento malý praktický experiment otevírá školitelům nové 

pohledy na obsah, s nímž se teoreticky zabývali v prvních dvou částech vzdělávacího 

programu. Ještě důležitější je, že spontánní proces propojení teorie s praktickými 

zkušenostmi rozvíjí kreativní učení, během kterého účastníci vstřebávají nové znalosti. 

Zde by neměl být opomenout další velmi důležitý didaktický prvek, který je naprosto 

nezbytný pro to, aby proces zahájený experimentem skutečně dosáhl svého výsledků – 

příprava prezentace ve skupině účastníků ve třetí fázi programu. 

Třetí fáze přichází po nejméně měsíční přestávce. Jejím hlavním účelem z hlediska 

profesního rozvoje je stimulovat účastníky k tomu, aby si vytvořili vlastní osobní plán 

profesního rozvoje, ať již v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Třetí část 

vzdělávání by měla účastníkům pomoci získat hlubší vhled do nových potřeb vlastního 

profesního růstu. Jako nejlepší z existujících postupů se jeví hloubková analýza osobních 

příběhů a osvědčených postupů velmi zkušených školitelů. Zlepšení profesní úrovně 

vyžaduje generování nových poznatků ve skupině účastníků ve třetí fázi školení, 

k čemuž dochází prostřednictvím vzájemné prezentace výsledků malých praktických 

experimentů, realizovaných mezi druhou a třetí částí vzdělávání, kdy si účastníci 

navzájem předávají své zkušenosti, hodnotí svou praxi apod. Důležitým aspektem v této 

fázi školení je i fakt, že se účastníci setkávají s těmi, které už znají, a lze očekávat jejich 

vzájemnou větší otevřenost ve skupině. Konečný výsledek osobní a skupinové dynamiky 

by měl u každého účastníka vést ke stanovení osobního cíle pro vlastní profesionalizaci 

v oboru WBBS. 

 

Návrh procesu realizace vzdělávacího programu 

Jak vyplývá z předchozího textu, velmi důležitou součástí realizace vzdělávacího 

programu pro školitele je hledisko doby trvání i oddělení jednotlivých fází vzdělávání.  

Dobu trvání realizace vzdělávacího programu je třeba stanovit před jeho započetím, 

jeho obvyklá doba jsou 3 dny prezenčního studia s měsíční přestávkou mezi druhým a 

třetím dnem školení. Podle situace a požadavků školených či jejich domovských institucí 

je možno dobu trvání upravit, a to sloučením obsahu prvních dvou do jednoho nebo 

naopak jejich prodloužením. Školitelé by měli mít prostor pro získání znalostí a 

dovedností, které jim umožní připravit a realizovat školení WBBS pro konkrétní skupinu 

zaměstnanců v pracovním prostředí.  

Lektor musí v průběhu realizace vzdělávacího programu udržet dohodnutý plánovaný 

časový rozvrh, ale zároveň musí citlivě reagovat na potřeby jednotlivých účastníků, 

pokud projeví zájem se některé části více věnovat. Proto je nutné do vzdělávacího 

programu zabudovat dostatečný prostor pro diskusi a výměnu názorů mezi účastníky a 
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tento prostor aktivně využít. Účastníkům školení to dává příležitost vstřebat nové 

poznatky, ale zároveň se ujistit, že obsah pochopili správně, a navíc takový přístup 

otevírá prostor pro lepší spolupráci mezi účastníky. 

Důležitost přestávky mezi druhou a třetí fází vzdělávacího programu již byla popsána. 

Přestávka umožňuje nově nabyté znalosti a dovednosti zažít a odzkoušet v praxi. Na 

třetí část vzdělávání pak účastníci přicházejí nejen s připravenou prezentací vlastního 

praktického experimentu, ale také s otázkami na lektora i na další účastníky, které 

mohou v rámci diskuse řešit. V rámci přestávky je také vhodné, aby se účastníci 

podrobněji seznámili s obsahem Učebnice pro školitele. 

 

Otevřený vzdělávací program 

Důležitým strukturálním prvkem celého vzdělávacího programu pro školitele WBBS je 

jeho flexibilita. Lektor musí vzít v úvahu dvě hlediska: přizpůsobení vzdělávacího 

programu cílové skupině a případné přizpůsobení domovské instituci školitelů. 

Přizpůsobení cílové skupině vyžaduje dobré znalosti konkrétní skupiny školitelů, kteří se 

budou účastnit školení. Pro některé nemusí být určité obsahové jednotky relevantní, 

zatímco jiné mohou být příliš stručné.  

Přizpůsobení domovské instituci školitelů je specifickým požadavkem, který vyžaduje 

důkladnou pozornost lektora před zahájením realizace vzdělávacího programu. 

Realizace cílů vzdělávání do značné míry závisí na zohlednění potřeb domovské instituce 

a na vhodném výběru obsahu. Pokud se jedná o otevřený kurz, kam přichází školitelé 

z různých vzdělávacích institucí, je vhodné jejich zájem o školená témata ověřit před 

realizací vzdělávacího programu u přihlášených školitelů. Na druhé straně je však třeba 

zachovat nutný teoretický záběr, s nímž musí být potenciální školitelé dobře seznámeni. 

Při realizaci vzdělávacího programu, šitého na míru konkrétní skupině školitelů, je 

možno vybrat pouze některé věcné moduly, důraz na profesní rozvoj a posílení profesní 

identity je však zachovat i ve zkrácené podobě realizovaného programu. 

Propojení vzdělávacího programu s Příručkou pro samostudium 

(Učebnicí pro školitele) 

Jak již bylo zmíněno, obsah vzdělávacího programu úzce souvisí s obsahem Učebnice 

pro školitele „Kompetence pro školení základních pracovních dovedností“. Tato Učebnice 

byla vyvinuta s ohledem na potenciální účastníky vzdělávacího programu školení 

školitelů, kteří chtějí realizovat školení v pracovním prostředí. Analýza stávající situace 

v různých evropských zemích ukázala, že někde (Rakousko, Německo, Švýcarsko) je 

realizace školení WBBS poměrně běžná, ale chybí zde dostatečná základna 

profesionálních školitelů, kteří se již v této oblasti pohybují. Na druhé straně se ukázalo, 

že v jiných částech Evropy nebyl tento přístup dosud dostatečně rozvinut (Malta, 

Slovinsko, Česká republika). 
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Základním cílem Učebnice pro školitele bylo umožnit těm školitelům, kteří chtějí školit 

v oblasti WBBS seznámit se základy a příslušným obsahem WBBS tak, aby se v této 

oblasti staly profesionály. Učebnice je rozdělena do šesti modulů, které jsou sestaveny 

jako samostatné jednotky, ale vzájemně se doplňují. Obsah vzdělávacího programu pro 

školitele je pak sestaven v návaznosti na tyto moduly. 

První modul se zaměřuje na základní znalosti o školení WBBS. Druhý modul popisuje 

řadu různých přístupů, které mohou školitelé (vzdělávací instituce) použít pro oslovení 

cílové skupiny firem. Třetí modul s názvem „Výzva pro zaměstnance“ nabízí řadu 

konkrétních návodů, jak může školitel motivovat zaměstnance k účasti na vzdělávacím 

programu, jak udržet motivaci k práci v průběhu realizace a jak přesvědčit 

zaměstnavatele, aby mu s tím u svých zaměstnanců pomohli. Čtvrtý modul je celistvá 

jednotka, ve které účastníci školení školitelů zjišťují, jak složitá práce je příprava 

realizačního plánu na úrovni konkrétního vzdělávacího programu v oblasti WBBS a na 

jaká úskalí by si měli dát pozor. Pátý modul se zaměřuje na realizaci vzdělávacího 

programu pro konkrétní skupinu účastníků. Popisuje specifické didaktické znalosti, které 

by školitelé měli mít, zejména pokud chtějí dosáhnout hlavního cíle vzdělávání: zajistit 

přenos učení do pracovního prostředí. Modul upozorňuje na význam dalšího 

simultánního procesu, který probíhá v celém vzdělávacím programu - individuální 

profesní rozvoj a posilování profesní identity školitele. Zvláštní místo v tomto modulu je 

vyhrazeno popisu faktorů, které přispívají k dosažení výše uvedených cílů, například 

individualizace učení, atmosféra učení, akční přístup a učení dialogu, práce ve skupinách 

apod. Šestý modul je věnován vyhodnocení realizovaného školení. Toto je „citlivé 

pole“, a proto   jím příručka zabývá v části nazvané „Hodnocení ex-post“, které není 

samoúčelné, ale má sloužit jako zpětná vazba zaměstnavatelům i jako podklad pro 

plánování budoucích školení. 

Cílová skupina odborníků, pro které je školení nejvhodnější  

Jak již bylo zmíněno, vzdělávací program byl navržen tak, aby byl vhodný pro školitele 

s různou úrovní zkušeností. Ambicí také bylo, aby díky své modulární stavbě, mohl 

sloužit osobám s rozhodovací pravomocí, podpůrným pracovníkům ve vzdělávacích 

institucích, nebo širší odborné veřejnosti. Pokud si však člověk přeje sledovat hlavní 

účel tohoto vzdělávacího programu, je nutné jasně definovat, co se účastník naučí, co 

zažije v průběhu vzdělávacího programu a co v tomto programu bude rozvíjet jako 

školitel WBBS. Pro ostatní potenciální účastníky upraveného vzdělávacího programu 

budou relevantní pouze jednotlivé prvky, které jsou uvedeny, podle jejich konkrétních 

potřeb a cílů. 

 

Erudovaný školitel 

• ví, jak vzdělávací program realizovat, 

• má dostatek informací a znalostí, aby byl schopen identifikovat různé potřeby 

lidí v pracovním prostředí a přizpůsobit program každé skutečné skupině zvlášť, 
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• má dostatek znalostí o akčním výzkumu, aby jej mohl vhodným způsobem 

realizovat v konkrétním pracovním prostředí, 

• umí vhodně analyzovat svou cílovou skupinu a identifikovat její specifika, 

charakteristická pro zcela konkrétní a jedinečné pracovní prostředí, 

• má dostatek dovedností a schopností, aby citlivě a sebevědomě vstoupil do 

pracovního prostředí a prozkoumal jej, 

• má dostatek znalostí o tom, jakou roli v životě a práci jednotlivce hraje nejen 

pracovní prostředí, ale také jeho psychosociální vývoj a rodinná situace, 

• má dostatek znalostí, aby propojil všechny tyto prvky a faktory a zohlednil je při 

přípravě konkrétního vzdělávání. 

 

Školitel si v programu, který byl speciálně vyladěn pro jeho profesní růst uvědomí a 

zažije alespoň některé osobní profesní výzvy. Vzdělávací program je navržen tak, aby 

si školitelé uvědomili alespoň část otázek a výzev, které jsou charakteristické pro školení 

WBBS v terénu. Školitel musí v průběhu programu zažít kognitivní zvrat, kdy je 

schopen propojit již existující znalosti a zkušenosti novým způsobem a s novými, dosud 

neznámými informacemi a znalostmi. Inovativnost tohoto vzdělávacího programu 

spočívá v rozvoji empatického pohledu na zaměstnance, zaměstnavatele nebo pracovní 

prostředí jako na systémy. To samozřejmě není možné, pokud není současně řešena 

oblast osobní profesní identity školitelů a jejich profesní rozvoj. Vše úzce souvisí s 

otázkou mise školitelů, tedy se základními profesními výzvami. Tvůrci vzdělávacího 

programu jsou přesvědčeni, že větší profesionalizace nelze dosáhnout bez zvýšení a 

upevnění profesní identity a řešení výzev, pokud jde o osobní misi nebo poslání. 

Dopady realizace vzdělávacího programu pro školitele 

Dopady pečlivé realizace vzdělávacího programu přinášejí četné výhody jak pro školitele 

a vzdělávací instituce, tak pro firmy a osoby s rozhodovací pravomocí. 

 

Dopady na školitele: 

 Stávají se profesionálně vyškolenými školiteli pro realizaci školení WBBS, což je 

pro ně nová příležitost rozvíjet nové profesní oblasti vlastní práce. 

 Školitelé si zvykají na práci s novými cílovými skupinami, s nimiž se při tradičním 

odborném školení setkávají zřídka, které se skládají například 

z nízkokvalifikovaných zaměstnanců. Školitelé prostřednictvím absolvování 

vzdělávacího programu získávají nové kompetence pro práci s takovými 

zaměstnanci. Benefitem tohoto programu je, že školitelé školí v autentickém 

pracovním prostředí, tj.na pracovišti. 

 S nově získanou kompetencí se systematicky rozšiřuje záběr práce školitelů, kteří 

poskytují školení WBBS. Nejde jen o otázku kvality práce a profesionalizace 

školitelů, ale také o řešení širších problémů společnosti a firmy jako systému. 
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Účast nízkokvalifikovaných zaměstnanců na dalším vzdělávání se stala důležitou 

ve všech evropských zemích kvůli demografickým změnám a s tím souvisejícím 

nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Do popředí tak přichází potřeba 

rozvíjet všechny zaměstnance jednotlivých firmem. 

 Školitelé mají možnost se v průběhu vzdělávacího programu podrobněji seznámit 

s novými přístupy k učení a s novým didaktickým prostředím učení (např. učení 

založené na práci). 

 Školitelé mají dostatek příležitostí rozšířit své portfolio kompetencí a získat 

konkurenční výhodu. 

Dopady na vzdělávací instituce: 

 Poskytovatel školení si rozšíří institucionální portfolio a má celou řadu nových 

příležitostí pro rozvoj nových obchodních oblastí na pracovišti díky 

kvalifikovaným školitelům poskytujícím školení WBBS. 

 Instituce dalšího vzdělávání nabízející školení na míru v pracovním prostředí jsou 

pro různé firmy stále atraktivnější a významnější.  

 Instituce dalšího vzdělávání se díky novým znalostem a kompetencím svých 

školitelů stávají flexibilnějšími při výběru vzdělávacího prostředí, protože se 

naučily poskytovat školení mimo formální rámce. 

Dopady na národní a politické úrovni: 

 Každý pokrok v profesionalizaci oblasti školení WBBS v pracovním prostředí 

nepřímo znamená také podporu rozvoje národních, regionálních politických 

strategií při snižování nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Toho je dosaženo 

dalším vzděláváním lidí v pracovním prostředí, rozvíjením jejich vnitřního 

potenciálu. 

 S ohledem na sociální a vzdělávací systém společnosti lze tento druh dalšího 

odborného vzdělávání vnímat jako silnou strategii pro spravedlivější společnost, 

protože hlavním cílem je mít kvalifikované školitele, kteří poskytují školení 

WBBS. 

Doporučení pro realizátory školení školitelů WBBS 

1. Tvůrci předkládaného vzdělávacího programu pro školitele předpokládali, že lektoři 

školení školitelů tuto příručku důkladně prostudují, než sami připraví vzdělávací 

program k realizaci. V příručce je proto na několika místech podrobně vysvětleno, 

kde jsou hlavní úskalí a výhody práce v oblasti WBBS, a to na základně vlastních 

zkušeností tvůrců. 

2. Lektoři školení školitelů by si měli být dobře vědomi potřeb a důvodů vzdělávacích 

institucí, které školitele na školení posílají. Měli by také rozumět důvodům, proč se 

školitelé účastní školení z vlastní iniciativy. Porozumění těmto důvodům a potřebám 
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je předpokladem pro schopnost navrhnout a později realizovat takový vzdělávací 

program, který účinně přispěje k profesionalizaci školitelů v oblasti WBBS.  

3. Originalita navrhovaného vzdělávacího programu je v tom, že předpokládá změnu, 

která by měla být dosažena jak v oblasti nových znalostí, tak v oblasti vlastního 

profesního rozvoje školitelů. 

4. Pokud lektor školení školitelů nemá dostatečné znalosti a dovednosti pro skupinovou 

dynamiku v oblasti profesního rozvoje, je doporučováno, do realizace programu 

zapojit další odborníky, kteří toto ovládají. Stimulace procesů profesního rozvoje 

totiž zahrnuje řadu velmi specifických znalostí, dovedností a speciálních technik z 

oblasti řízení rozvoje lidských zdrojů. 
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Vzdělávací moduly pro prezenční semináře 
 

Modul 1  

Informace o základních pracovních 

dovednostech (WBBS) 

 ÚVOD DO MODULU 

Školení v základních pracovních dovednostech (WBBS) je velmi mladým vzdělávacím 

programem. Obsahuje několik zcela nových aspektů, které jsou pro školitele náročnější, 

protože nastavují nové, méně známé role. Jednou z těchto nových rolí je například role 

tzv. „otevírač dveří“, vstupující do firmy. Pro školitele dospělých, kteří začínají pracovat 

v oblasti školení základních pracovních dovedností, bude tento modul cenným 

počátečním impulsem. Přináší všechny klíčové informace a základní orientaci v oblasti 

WBBS. Zkušenější školitel se může podívat na stávající praktiky z nového úhlu pohledu. 

Školitel by měl při studiu uvedených modulů najít novou výzvu pro vlastní kariéru. 

Partneři Profi-Train se na konci projektu shodli na tom, že školitelé dospělých nejsou 

vždy obeznámeni s následujícími důležitými aspekty školení WBBS:  

• jak oslovit cílové skupiny pro WBBS v pracovním prostředí 

• přístup k situačnímu učení - jak připravit a usnadnit efektivní proces učení v 

pracovním prostředí 

• vzdělávací aktivity jako součást práce ve firmě 

• zajištění transferu učení do praxe. 

 CÍL 

Tento modul sleduje dva hlavní cíle. 

 

A. Poskytnout znalosti o WBBS 

- seznámit se s novou oblastí vzdělávání dospělých 

- rozumět specifikám školení na pracovišti 

- nabídnout pracovníkům s nízkou kvalifikací příležitost k účasti na celoživotním učení 

 

B. Vysvětlit, jak využít vlastní zkušenosti a dovednosti z práce vzdělavatele dospělých 

- využít své dosavadní zkušenosti s novým přístupem školení WBBS s vlastními 

kompetencemi a zájmem o učení  

-     porovnat s vlastními nápady 
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 ZDŮVODNĚNÍ (měřitelný hlavní cíl, transformace obsahu do 

této formy) 

WBBS je poměrně mladý vzdělávací program. 

Pro školitele to přináší nové výzvy*, některá specifika WBBS nejsou školitelům příliš 

známá: 

o  školení přímo na pracovišti 

o  učení v pracovním procesu – situovaný přístup k učení 

o  školení v systému práce a firmy 

o  uplatňování poradenského přístupu v rámci školení  

o  zajištění přenosu výsledků učení do praxe  

 

 

Hlavní cíle osobního rozvoje 

Na konci tohoto modulu by účastníci měli,  

o Cítit povzbuzeni pro pokračování WBBS 

o uvědomovat si znalosti a dovednosti, které již mají 

o vnímat vlastní roli 

o formulovali otázky, které chtějí řešit v dalším školení. 

 

Hlavní cíle při získání znalostí a dovedností 

o seznámit se specifiky a charakteristikami WBBS 

o být schopen brát v úvahu pohled firem (vedení i zaměstnanců) na učení a rozvoj 

kompetencí, např. pochopit, že firmy jsou především pracoviště, nikoli místa 

učení 

o porozumět vzdělávání orientovanému na práci jako firemnímu projektu nebo jako 

programu, který zahrnuje více než plánování a realizaci kurzu, ale je skutečně 

orientovaný na získání základních pracovních dovedností 

o znát funkce a role, které vstupují v procesu WBBS do hry a například vědět, na 

co je důležité v příslušné fázi procesu WBBS třeba se připravit 

o citlivě reagovat na to, co se děje ve firmě, např. jak se vypořádat se specifickým 

jazykem, formami komunikace, hierarchiemi a perspektivami vzdělávací nabídky 

pro nízkokvalifikované, včetně cizinců, jak využít znalosti pracoviště pro 

příležitost k učení 

 CÍLOVÁ SKUPINA 

Tento modul je určen lektorům v oblasti vzdělávání dospělých, kteří chtějí využívat 

WBBS jako vzdělávací proces. Jedná se o: 

  

o školitele, trenéry, vedoucí kurzů, těch, kteří přímo realizují školení WBBS 
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o konzultanty, kteří mají zkušenosti s poradenstvím v oblasti vzdělávání a 

kvalifikace 

o odborníky, kteří pracují v institucích dalšího vzdělávání a budou hrát důležitou 

roli při nabídce školení WBBS. 

 ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Po absolvování tohoto modulu by účastníci měli: 

o rozumět perspektivě firmy v oblasti vzdělávání a rozvoje kompetencí 

o chápat školení WBBS jako firemní projekt 

o přistupovat diferenciovaným způsobem k rolím, které vstupují do hry v procesu 

WBBS 

o postupovat citlivě ve využívání “vzdělávacího jazyka” s ohledem na firemní 

způsoby komunikace 

o umět vyhodnotit pracoviště z hlediska příležitosti pro učení 

o rozumět příležitostem WBBS školení na pracovišti 

 ZVLÁŠTNÍ DIDAKTICKÉ POŽADAVKY 

Rozsah tohoto modulu se pohybuje mezi dvěma a čtyřmi hodinami a vyžaduje dodržení 

rovnováhy mezi předáváním základních znalostí, reflexí účastníků (hledání souvislostí 

mezi vlastními zkušenostmi a kompetencemi) a zpětnou vazbou (do jaké míry je tato 

oblast pro účastníky užitečná, cílená, ve kterých funkcích se školitel nachází v procesu 

WBBS, kde se cítí komfortněji, co pro něj představuje zvláštní výzvu). 

 

Modul WBBS vyžaduje, aby účastníci školení měli zkušenosti se základy vzdělávání 

dospělých. Tyto základní znalosti nejsou součástí tohoto modulu, proto by se kurzu 

neměli účastnit začínající školitelé bez zkušeností. 

Pro reflexivní učení se doporučuje pracovat se vzdělávacím deníkem (Příloha 1). 

 

 OBSAHOVÁ STRUKTURA 

Téma 1: Školení WBBS: Co to je a pro koho je určeno? (Teorie/Praxe) 

Účastníci získají základní znalosti o 

- pochopení základního vzdělávání orientovaného na práci 

- vzdělávacích zvyklostech 

- cílové skupině: nízkokvalifikovaní zaměstnanci 

 

Metoda: Informace a diskuse (obsah viz Příručka pro samostudium, Modul 1, kap. 1.1 

a 1.3) 

 



 

 

 

 

 

Financováno Evropskou Unií 

 

20 

Trvání:     30 minut 

Informace     15 minut 

Diskuse, otázky, komentáře  15 minut 

 

Téma 2: WBBS-školení: Začínáme s praxí (Cvičení) 

 

Účastníci se aktivně zabývají prezentovanou případovou studií. 

 

Metoda: Analýza případových studií v malých skupinách. (Představení metody Analýza 

případové studie viz Příloha 2). Každá skupina si vybere svoji vlastní případovou studii. 

(Příklady studií viz: https://ec.europa.eu/epale/de/node/54461). 

 

Možné otázky pro analýzu případových studií: 

 Jaká je výchozí situace? 

 V jakém prostředí se případ odehrává? 

 Kdo je cílová skupina? 

 Jak je vzdělávání organizováno / jaký je formát učení? 

 Jaká jsou témata učení? 

 Co ukazuje zpětná vazba? 

 

Závěrečná otázka: 

Jaké jsou charakteristiky školení v základních pracovních dovednostech (WBBS)? 

 

Trvání:     40 minut 

Výklad       5 minut 

Analýza případů ve skupinách  20 minut 

Prezentace a diskuse  15 minut 

 

Téma 3: Charakteristika WBBS 

 

Účastníci porovnávají klasické kurzy základních dovednostní s nabídkou WBBS a 

zabývají se procesním modelem WBBS. 

 

Možné charakteristiky pro porovnání: 

 cílová skupina 

 přístup ke kurzu pro nízkokvalifikované 

 organizace učení (doba trvání, harmonogram, místa konání) 

 obsah 

 vybavení místa konání, přístroje, vzdělávací materiály 

 příprava vedoucího kurzu 

 

Metoda: Placemat – mapa (Nástroj 1), prezentace skupinových výsledků, krátké zadání 

(Nástroj 2) 

 

https://ec.europa.eu/epale/de/node/54461
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Trvání:     40 minut 

Tvorba mapy    15 minut 

Prezentace / diskuse   15 minut 

Krátké zhodnocení    10 minut 

 

 

 

Téma 4: WBBS je firemní projekt 

 

Na základě modelu „WBBS je proces“ (nástroj 2), zkoumají účastníci vybrané hlavní 

rysy WBBS: 

 funkce, které jsou v tomto procesu vyžadovány 

 přístup situovaného učení 

 poradenství jako proces dialogu 

 

Metoda: Skupinové puzzle (Příloha 3). Školitel využívá k vytvoření tří textů Příručku 

pro samostudium, Modul 1, kap. 1.1.3, kap. 1.1.6 a kap. 1.7). 

 

Trvání:     40 minut  

 TIPY PRO LEKTORY  

Při plánování klíčových bodů modulu musí brát lektoři v úvahu následující skutečnosti: 

 

1. Účastníci semináře jsou velmi heterogenní skupinou, což je pro oblast vzdělávání 

dospělých typické: 

 

a) pohybují se v různých oblastech vzdělávání (všeobecné, odborné, podnikové, 

další vzdělávání atd.) 

b) uplatňují různé kompetence, obecně se cítí kompetentní v didaktice určitého 

obsahu 

c) vykonávají různé role a funkce (výuka, poradenství, programové plánování, 

řízení atd.) 

d) mají odlišný status (zaměstnanci nebo nezávislí konzultanti) 

 

2.  Základní znalosti o vzdělávání zaměřeném na práci jsou určovány jak stavem 

odborného vzdělávání dospělých, tak řadou specifických a méně obvyklých faktorů 

vzdělávání. 

 

Mezi doporučené techniky patří například principy akčního vedení vzdělávací práce s 

dospělými (srov. Modul 5 příručky pro samostudium), nezávislý vývoj vzdělávacího 

obsahu a hodnocení výsledků učení. 
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Je proto důležité, aby lektoři seminářů pro školitele shromažďovali poznatky o zájmech 

a potřebách účastníků tak, aby mohli vytvořit správný design semináře, který bude v 

souladu se zájmy, očekáváními a zkušenostmi účastníků. To by mělo probíhat jak před 

realizací semináře (pro určení klíčových bodů), tak v procesu realizace (pro zohlednění 

konkrétních potřeb).  
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 PŘÍLOHY 

Příloha 1  

 

Metoda: Vzdělávací deník 

 

Východiska 

Jedná se o podpůrný nástroj. Na konci semináře nebo vzdělávacího dne účastníci tento 

deník použijí pro svoji osobní reflexi, aby vyhodnotili průběh vzdělávací jednotky a 

naplánovali a ovlivnili proces učení (pro další den nebo pro následné školení). 

 

Stručný popis 

Vzdělávací deník lze použít jako nástroj pro individuální reflexi i pro dokumentaci 

procesu učení nebo pro sběr materiálu. Běžně obsahuje pracovní listy pro reflexi / 

hodnocení vzdělávacích jednotek, zkušeností s tématy, specifickou reflexi jako přípravu 

na poradenské aktivity nebo jako reflexe pro lektora, apod. 

 

Vzdělávací deník je vlastnictvím účastníků a nemusí ho nikomu ukazovat. Je to 

individuální nástroj k reflexi. Pracovní listy jsou pouze nabídkou pro účastníky, jejich 

využití je na rozhodnutí účastníků. Do pracovních listů lze zaznamenat myšlenky a  

případně je následně využít jak pro diskusi na semináři, tak i pozdější použití v praxi. 

 

Lektor by měl objasnit příležitosti pro použití vzdělávacího deníku, ale neměl by 

účastníky k jeho používání nutit. Pokud jej účastníci odmítnou použít, lektor by jim měl 

nabídnout i jiné formy individuální reflexe. 

 

 5 – 15 minut   
 

(Zdroj: TRIAS projekt…..)  
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Příloha 2  

 

Metoda: Případová studie 

 

Východiska 

Mnoho studentů používá více induktivních než deduktivních argumentů, což znamená, 

že se učí lépe z příkladů než z logického vývoje od základních principů. Použití 

případových studií proto může být velmi efektivní technikou semináře. Lze je použít v 

jakémkoliv oboru, kdy trenéři chtějí, aby si účastníci uvědomili jak se to, co se naučili, 

vztahuje na situace ve skutečném světě. Případové studie jsou tvořeny v mnoha 

formátech, od jednoduché otázky „Co byste dělali v této situaci?“ po podrobný popis 

situace s doprovodnými údaji k analýze. To, zda použít jednoduchý případ typu scénáře 

nebo komplexní podrobný případ, závisí na cílech kurzu. 

 

Stručný popis 

Metoda případové studie využije příběh úspěšného projektu WBBS, který byl 

zdokumentován z pohledu zástupce společnosti a školitele WBBS. Úkolem účastníků je 

analyzovat případ pomocí připravených otázek tak, aby porozuměli jednotlivým krokům 

procesu WBBS a výsledkům celého vzdělávání. 

 

Účastníci jsou rozděleni do malých skupin, každá z nich si vybere jednu případovou 

studii.   

Facilitátor připraví otázky, jako např.: 

- Jaká je výchozí situace? 

- Co je konkrétním cílem případu? 

- Kdo je cílová skupina? 

- Jaká je vzdělávací organizace / jaký je formát vzdělávání? 

- Jaká jsou vzdělávací témata? 

- Co ukazuje zpětná vazba? 

 

Účastníci jsou vyzváni, aby představili svůj výstup ostatním. Po ukončení diskuse s 

ostatními účastníky prezentující shrnuje nejdůležitější výsledky analýzy. 

 

 10 minut pro čtení popisu případu, 30 minut diskuse, 10 minut pro shrnutí 

 

(Zdroj: TRIAS projekt….) 
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Příloha 3 

 

Metoda: Skupinové Puzzle 

 

Popis pro školitele 

 

1. Účastníci na základě dobrovolnosti vytvoří tříčlenné “domácí skupiny”. 

2. Domácí skupiny se shromáždí u připravených tabulek a náhodně přiřazují 

„odborné úkoly“ jednotlivým členům. Členové domácí skupiny se navzájem 

informují o tématech expertních skupin. 

3. Experti z různých domácích skupin se dohodnou na pracovní metodě a 

spolupracují na tématu. (25 minut) 

4. Experti se vracejí do vlastní domácí skupiny a navzájem se seznamují se 

„znalostmi“, které získali z expertních skupin. (20 minut) 

5. Společná reflexe v plénu. V případě potřeby lze využít vstupů, které odpoví na 

otevřené otázky. 

 

Popis pro účastníky 

 

Fáze 1: Domácí skupiny - 5 minut 

1. Vytvoření dobrovolných tříčlenných domácích skupin. 

2. Domácí skupiny pracují v oddělených prostorech a otevřou tři připravené obálky, 

které obsahují úvodní texty A, B, C.  

3. Každý z členů domácí skupiny informuje ostatní o tématu z obálky.  

4. Poté se přeskupí do expertních skupin A, B, C, vytvořených napříč domácími 

skupinami. 

  

Fáze 2: Expertní skupiny - 20 minut 

Experti A, B a C vytvoří expertní skupiny a dohodnou se na pracovní metodě a způsobu 

spolupráce, přečtou si úvodní text a diskutují o něm: Jaká jsou ústřední prohlášení v 

textu? Jaká jsou další zjištění? Jaké otázky vyvstávají? 

  

Pak se expertní skupiny rozloučí a jejich členové se vracejí do domácích skupin. 

 

Fáze 3: Domácí skupiny - 15 minut 

Představte si navzájem znalosti, které jste získali ve vaší expertní skupině. 
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 NÁSTROJE A PŘÍKLADY DOBRÝCH PRAXÍ 

Nástroj 1: 

Placemat (prostírání, podložka) 

1. Zamyslete se nejprve nad jednoduchým vyjádřením a zapište je v poli před sebou: 

• Co dle vaší zkušenosti charakterizuje kurzy základních pracovních dovedností v 

institucích dalšího vzdělávání (rámcové podmínky, obsah, organizace kurzů ...)? 

• Co charakterizuje školení WBBS? Využijte své dosavadní zkušenosti nebo znalosti. 

• Co je z vašeho pohledu srovnatelné a jaké jsou rozdíly mezi kurzy základních 

dovedností v institucích dalšího vzdělávání a školeními WBBS ve firmách? 

2. Poté si vyměňte názory a zaznamenejte svůj společný výsledek do středního pole na 

podložce. 

Poté stručně představte svá zjištění před plénem. 

 

 

 

Zdroj: Abbildung 1: DIVA/ http://www.diversiteitactie.be/sites/default/files/Afbeelding%20Placemat_0.jpg / cc by 
nc sa 3.0 
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Nástroj 2: Proces WBBS  

 
 

Graf. 1: PROFI-TRAIN-Procesní model WBS školení
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Modul 2 

Oslovení firem 

1. ÚVOD DO MODULU 

V tomto modulu je představeno několik charakteristik, jak při realizaci WBBS 

přistupovat k firmám. 

Některé velmi konkrétní, ale nepostradatelné úkoly nejsou ve vzdělávací sféře zcela 

běžné, jako například : potenciální zaměstnavatelé, kteří se zajímají o školení WBBS, 

musí být  osloveni a motivováni pro nový přístup  školení v pracovním prostředí. Je 

zásadní, aby byly respektovány skutečné potřeby firmy jako systému i vize 

managementu. Obojí je třeba vyjasnit a upřesnit s odpovědnými osobami před 

navržením konkrétní nabídky školení. Je třeba jasně a konkrétně nastavit očekávané 

přínosy. Zvláštní pozornost musí být věnována účinnosti a přínosům školení pro firmu i 

zaměstnance. 

Modul je navržen jako mapa, která letora nasměruje, jaké nástroje je třeba použít, na 

co je třeba upozornit a jak se s tak náročným úkolem vypořádat. 

Školení WBBS jsou pro firmy nejúčinnější a nejzajímavější, když je nabídka 

přizpůsobena konkrétním potřebám firmy. K tomu je nezbytné „proniknout“ dovnitř 

firmy, porozumět jí a identifikovat její aktuální potřeby. Nic z toho není možné bez 

nastavení dobrých partnerských vztahů s firmou, což je mnohdy pro vzdělavatele nová 

role. 

2. CÍL 

Tento modul sleduje dva cíle.  

o poskytnout školitelům základní informace o tom, jak identifikovat a oslovit 

potenciální zainteresované strany 

o vzbudit nebo zvýšit zájem školitelů o školení WBBS a vybavit je nezbytnými 

nástroji, které jim umožní samostatně realizovat školení WBBS, pracovat se 

zainteresovanými stranami a profesionálně naplánovat školení WBBS. 

2. ZDŮVODNĚNÍ (měřitelný hlavní cíl, transformace obsahu do 

této formy) 

Školení WBBS jsou nejúčinnější a pro firmy nejzajímavější, pokud jsou šitá na míru a 

realizována v dané firmě. Školitelům to přináší nové úkoly a výzvy: 
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o Firmy, které potenciálně mají zájem o školení WBBS, musí být nejprve 

identifikovány, osloveny a musí u nich být probuzen zájem o školení WBBS. 

o Specifické potřeby dané firmy musí být předem prozkoumány, vyjasněny a 

konkretizovány v následných konstruktivních diskusích s odpovědnými osobami 

tak, aby bylo možné firmám nabídnout školení WBBS na míru, které bude co 

nejefektivnější. 

o Musí být vyjasněny očekávané přínosy pro firmu, všechny potenciální zúčastněné 

strany musí být nejprve přesvědčeny o účinnosti a efektivitě školení WBBS. 

 

Hlavní cíle osobního rozvoje školitelů 

Je velmi důležité, aby na konci tohoto modulu účastníci 

o cítili povzbuzení pokračovat v přípravě školení WBBS a považovali školení WBBS 

za dobrou příležitost pro jejich práci 

o byli připraveni na možné obtíže a výzvy a ty je neodradí  

o byli vybaveni potřebným kompetencemi, které jim umožní profesionálně získávat 

a plánovat školení WBBS ve firmách. 

 

Hlavní cíle pro získání znalostí a dovedností 

Na konci tohoto modulu účastníci umí: 

o Zpracovat nezbytné analýzy trhu za účelem identifikace současných trendů a 

souvisejících možných potřeb dalšího vzdělávání v průmyslových odvětvích / 

firmách, za účelem identifikace potenciálních firem, pro které by bylo školení 

WBBS obzvláště vhodné. 

o Navázat kontakty a spolupráci se zúčastněnými stranami, nejen ve firmách 

(např. oborové svazy firem), za účelem identifikace firem, které mohou mít o 

školení WBBS zájem a vědět, jak je kontaktovat. 

o Využívat akviziční příležitosti používané k náboru potenciálních firem a zvládat 

možné problémy a překážky ve firmách. 

o Vysvětlit co jsou školení WBBS a k čemu jsou dobrá. Vysvětlit obsah, postup, a 

především očekávané pozitivní efekty školení WBBS pro firmu i pro zaměstnance, 

musí je umět prezentovat a vysvětlit zainteresovaným stranám, umět je 

přesvědčit o výhodnosti školení WBBS. 

o Přizpůsobit nabídku školení WBBS: pokud jsou firmy ochotny investovat do 

školení WBBS, musí účastníci umět stanovit a konkretizovat specifické potřeby 

školení ve firmě a pro zaměstnance tak, aby bylo možné realizovat školení WBBS 

co nejefektivněji. 

o Hodnotit školení WBBS v průběhu i na konci školení tak, aby byl zaručen proces 

neustálého zlepšování: na jedné straně být schopen provádět veškeré nezbytné 

úpravy během školení WBBS, na druhé straně využít užitečné poznatky z procesu 

WBBS pro plánování a realizaci následných školení WBBS. 
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3. CÍLOVÁ SKUPINA 

Tento modul je zaměřen na odborníky v oblasti vzdělávání dospělých, kteří si přejí 

převzít funkci v procesu přípravy školení WBBS: 

o školitele, učitele, vedoucí kurzů, tj. ti, kteří přímo vyučují 

o konzultanty, kteří mají zkušenosti s poradenstvím v oblasti vzdělávání a 

kvalifikace 

o odborníky, kteří pracují v institucích dalšího vzdělávání nebo kteří budou hrát 

důležitou roli v procesu WBBS jako tzv. „otevírači dveří“ nebo vedoucí projektů. 

4. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Na konci tohoto modulu jsou účastníci semináře schopni 

o Provádět nezbytné analýzy trhu a identifikovat potenciální zúčastněné strany a 

možné potřeby dalšího vzdělávání. 

o Navázat kontakty s příslušnými zúčastněnými stranami a znát důležité sítě / 

rozhraní pro spolupráci (viz zmíněné oborové svazy). 

o Aplikovat různé akviziční strategie a vědět o jejich výhodách a rizicích 

o Porozumět problémům malých a středních podniků i velkých korporací, které 

hovoří proti školení WBBS. 

o Identifikovat příslušné vzdělávací potřeby firem, které projeví o školení WBBS 

zájem, vyjasnit nezbytnost školení WBBS. 

o Vysvětlit cíle, obsah a proces školení WBBS potenciálním zájemcům a přesvědčit 

je o účinnosti a efektivitě školení WBBS. 

o Konkretizovat současné potřeby dalšího vzdělávání ve firmách prostřednictvím 

konstruktivních diskusí se zodpovědnými osobami a nabídnout odpovídající 

školení WBBS šité na míru. 

o Při plánování školení WBBS brát v úvahu specifické podmínky a potřeby dalšího 

vzdělávání ve firmě. 

o Provádět hodnocení v průběhu i na konci školení WBBS a uvědomit si důležitost 

hodnocení pro průběžné zlepšování procesu školení WBBS. 

5. ZVLÁŠTNÍ DIDAKTICKÉ POŽADAVKY 

Rozsah modulu je cca 6 hodin. Doporučuje se vybalancovat rovnováhu mezi výukou 

základního obsahu a nezávislého vyhodnocení, zpracování různých konkrétních úloh, 

zajištění zpětné vazby prostřednictvím sebereflexe nebo skupinové práce, diskusí atd. 

 

Účastníci by měli mít příležitost se zamyslet nad svými vlastními zkušenostmi a 

znalostmi a přispět ke vzdělávacím aktivitám ve skupině. Zároveň by účastníci měli být 

motivováni, aby se nenechali odradit obtížnými podmínkami pro a při školení WBBS a 

aby se aktivně zabývali příslušným obsahem tohoto modulu, stejně jako následujícími 
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moduly, s cílem získat potřebné know-how a kompetence pro plánování a realizaci 

školení WBBS. 

 

Od účastníků se očekává, že budou mít základní znalosti a zkušenosti z oblasti 

vzdělávání dospělých. Takové základy nejsou součástí tohoto školení. Je však vhodné 

upozornit na odpovídající nabídky, pokud si účastníci stěžují na mezery v této oblasti a 

projevují zájem o základní semináře o vzdělávání dospělých. 

6. OBSAHOVÁ STRUKTURA 

Téma 1: Analýza trhu: Příjemci školení WBBS 

 

Účastníci získají základní povědomí o 

o důležitosti a nezbytnosti analýz trhu a způsobu jejich provádění 

o sektorech, pro které by byla školení WBBS zvláště vhodná nebo kde vzniká 

odpovídající potřeba 

o základních souvislostech, kdy může být v průmyslových odvětvích / firmách 

školení WBBS nezbytné 

 

Metoda: Výklad a dialog (viz příloha 1, obsah viz Příručka pro samostudium, Modul 2, 

kap. 2.1) 

 

Trvání:    50 minut 

Výklad:     15 minut 

Diskuse:     35 minut 

 

Téma 2: Síťování 

 

Účastníci budou seznámeni s následujícími tématy: 

o Důležitost a nutnost efektivního a konstruktivního síťování 

o Kdo jsou potenciální zúčastněné strany a šiřitelé informací o školení WBBS 

o Význam lokálních firemních a dalších spolupracujících sítí 

 

Nakonec účastníci provedou sebereflexi. Úkolem je: 

Krátce se zamyslet nad osobními kontakty a vazbami na sítě, nad tím, kdo by mohl znát 

vhodné zástupce příslušných firem pro získání informací o existujících potřebách nebo 

očekávaných restrukturalizacích a kdo je schopen navnadit odpovědné pracovníky pro 

předložení nabídky WBBS. 

Zamyslet se nad možnostmi rozšiřování přístupu do sítí, prohlubováním spolupráce 

s nimi za účelem získání přístupu k potenciálním zájemcům. 

 

Metoda: Výklad a sebereflexe (obsah viz Příručka pro samostudium, modul 2, kap. 2.2) 
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Trvání:     25 minut 

Výklad:     15 minut 

Sebereflexe:     10 minut 

 

Téma 3: Akvizice a přístup k relevantním firmám 

 

Účastníci získají přehled: 

o V jakých odvětvích je v zásadě vysoká poptávka po školení WBBS 

o Jaké jsou překážky pro realizaci školení WBBS ze strany firem 

o Jaké jsou akviziční strategie 

o O příkladech dobré praxe „obchodních kontaktů“ v BEST Institutu (Rakousko) 

o Kontrolní seznam pro „rozhovor ve výtahu“ se zástupci firmy, kteří jsou osloveni 

telefonicky (viz Příručka pro samostudium, modul 2, příloha 1) 

Metoda: Výklad, skupinová práce pomocí metody „Čtyři rohy“ (viz příloha 2 tohoto 

modulu, obsah viz Příručka pro samostudium, modul 2, kap. 2.3) 

 

Trvání:     110 minut 

Výklad:       15 minut 

Skupinová práce „čtyři rohy“   30 minut 

Následná prezentace skupin/diskuse  60 minut 

 

 

Téma 4: Kontakt a spolupráce se zúčastněnými firmami 

 

Účastníci získají základní znalosti o 

o Specifických přínosech školení WBBS pro firmy a zaměstnance, zejména ve 

srovnání s běžným dalším vzděláváním (viz také kap.10 - Nástroje a příklady 

dobrých praxí) 

o Možnostech veřejného financování malých a středních podniků 

o  Stávajících potřebách dalšího vzdělávání 

 

Metoda: Vstup a brainstorming (viz příloha 3, obsah viz Příručka pro samostudium, 

Modul 2, kap 2.4) 

 

Trvání:    60 minut 

Výklad:     15 minut 

Brainstorming:    20 minut 

Diskuse:     25 minut 

 

Téma 5: Konkretizace plánovaného školení WBBS a uzavírání smluv 

 

Účastníci si vyzkoušejí: 

o Jak lze ve firmách vyvolat konkrétní potřebu dalšího vzdělávání 
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o S jakými odpovědnými osobami firmy musí být vedena konstruktivní diskuse, 

aby bylo možné konkretizovat možné i reálné vzdělávací potřeby 

o Jaké možnosti zahrnout do rámcové smlouvy o vzdělávání (viz také kap. 10 - 

Nástroje a příklady dobrých praxí) 

 

Metoda: Výklad, diskuze/dialog (viz příloha 1, obsah viz Příručka pro samostudium, 

Modul 2, kap. 2.4.4) 

 

Trvání:     60 minut 

 

Téma 6: Hodnocení školení WBBS 

 

Účastníci si vyzkoušejí: 

o Jak a proč musí být školení WBBS vyhodnocováno v průběhu i na konci školení 

WBBS. 

 

Metoda: Výklad, brainstorming (viz příloha 3, obsah viz Příručka pro samostudium, 

modul 2, kap. 2.4.5) 

  

Trvání:     30 minut 

 

7. TIPY PRO LEKTORY  

Při plánování hlavních bodů modulu „Oslovení firem“ je důležité, aby lektoři měli na 

paměti, že účastníci semináře jsou velmi heterogenní skupinou. To je typické pro oblast 

vzdělávání dospělých, je třeba brát v úvahu následující skutečnosti: 

 

a) pohybují se v různých oblastech vzdělávání (všeobecné, odborné, podnikové 

další vzdělávání atd.), 

b) uplatňují různé kompetence, obecně se cítí kompetentní v didaktice určitého 

obsahu, 

c) vykonávají různé role a funkce (výuka, poradenství, programové plánování, 

řízení atd.), 

d) mají odlišný status (zaměstnanci nebo nezávislí konzultanti). 

 

Modul "Oslovení firem" je vytvořen na základě nejlepších aktuálních přístupů v 

profesním vzdělávání dospělých a rovněž na základě řady specifických a méně 

obvyklých postupů ve vzdělávací práci. Mezi nejmodernější postupy patří například 

využívání principů akčního řízení práce s dospělými (srov. modul 5 Příručky pro 

samostudium), nezávislý vývoj vzdělávacího obsahu (samo-organizace vzdělávání) a 

sledování úspěšnosti výsledků vzdělávání (hodnocení školení). 

 



 

 

 

 

 

Financováno Evropskou Unií 

 

34 

8. PŘÍLOHY 
 

Příloha 1  

 

Metoda: Výukový rozhovor 

 

Východiska  

Účastníci jsou vyzváni, aby se individuálně a aktivně zabývali otázkami a problémy, 

které vyvstávají, a aby hledali odpovědi a možná řešení. Diskuse nabízí příležitost 

aktivně přispět již získaným know-how a zkušenostmi k procesu učení, což také zvyšuje 

rétorické schopnosti a sebevědomí účastníků. 

 

Stručný popis 

Výukový rozhovor je formou prezentace založené na přednášce a výměně názorů. Na 

základě prohlášení nebo dotazů školitelů jsou účastníci vybízeni přispívat svými 

vlastními příspěvky a zkušenostmi. Interaktivita upevňuje aktivní roli účastníků v 

procesu učení. To umožňuje otevírat průběžně nová témata a myšlenky. Výukové 

rozhovory nikdy nejsou určeny ke zkoušení účastníků, vždy mají za úkol účastníky 

motivovat k dialogu. 

 

 Trvání: 5 – 35 minut 

 

(ZDROJ: Jobwerkstatt Project, BEST Institut, Vídeň) 
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Příloha 2 

 

Metoda: ‚Čtyři rohy‘ 

 

Východiska 

Nezávislý výběr tématu, se kterým se má pracovat, má obvykle pozitivní vliv na ochotu 

účastníků aktivně pracovat. Účastníci by měli společně řešit a vyřešit příslušný úkol. 

Účastníci jsou vyzváni, aby přispěli svými znalostmi a zkušenostmi, zároveň získají 

vhled do postojů ostatních účastníků. Účastníci se učí od sebe navzájem a společně 

pracují na definovaném úkolu. Vybraný řečník pak představí výsledky skupinové práce. 

 

Stručný popis 

V každém rohu zasedací místnosti je umístěn název odvětví (úklidové služby, 

stavebnictví, gastronomie, pečovatelský sektor). Účastníkům bude představen jeden ze 

čtyř nabízených sektorů. Skupiny mají za úkol odpovědět na následující otázky a 

následně je shrnout: 

 

o Které základní informace o firmě, zaměstnancích atd. jsou relevantní pro přípravu 

atraktivní nabídky a vhodných dobrých praxích pro prezentaci? 

o Které informace mohou být relevantní pro prezentaci potenciálních vzdělávacích 

potřeb firmy a objasnění smysluplnosti a nezbytnosti školení WBBS? 

o Jaký konkrétní (ekonomický) přínos byste mohli zástupcům firmy představit? 

 

 Trvání: celkově: cca 1,5 hodiny 

5 minut pro vysvětlení úlohy a rozdělení do skupin 

 20 – 30 minut pro diskusi ve skupinách, 10 - 15 minut pro prezentaci každé skupiny 

 

(Zdroj: Projekt Neue Wege, BEST Institut, Vídeň) 
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Příloha 3 

 

Metoda: Brainstorming 

 

Východiska 

Brainstorming aktivuje účastníky a podporuje kognitivní výkon, nezávislost a kreativitu 

účastníků a je dobrým cvičením pro myšlení v různých kontextech. Jsou nastíněny různé 

myšlenky, přístupy a řešení, které lze použít k plnění různých úkolů, problémů atd., a 

které slouží i k následné realizaci nebo dalším myšlenkovým procesům. 

 

Krátký popis 

Brainstorming je asociační cvičení v klíčových otázkách. Nápady jsou shromažďovány, 

prezentovány a tříděny tak, aby počáteční struktura umožnila definování konkrétního 

tématu. Výsledky slouží jako základní východisko pro další aktivity. V rámci tohoto 

modulu budou diskutovány a shromážděny vstupy na téma „pozitivní účinky školení 

WBBS“. 

 

 Trvání: cca 20 minut 

 

(Zdroj: Projekt Qualifizierung zum Job, BEST Institut, Vídeň) 
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9. NÁSTROJE A PŘÍKLADY DOBRÝCH PRAXÍ 

Nástroj 1: Kontrolní seznam pro “Rozhovor ve výtahu” pro nastartování 

procesu spolupráce s firmami (z projektu TRIAS – Poradenství na pracovišti1): 

 

 Koho chci získat jako zákazníka / partnera ke spolupráci? 

 

 O jakých cílech s ním chci hovořit? Jakým způsobem dosáhnu toho, aby se mnou 

můj partner pokračoval v rozhovoru? 

 

 

 Jak mám konverzaci začít, aby ho zaujalo téma? Jak udržím jeho pozornost? 

 

 Jakou informaci mu chci předat? Jak mám popsat nabídku, abychom na ní lehce 

mohli navázat? 

 

 Jak mohu vysvětlit přínosy a přidanou hodnotu nabídky? Jak bude jeho firma 

profitovat z mé nabídky? 

 

 Jak popíšu sebe jako školitele v oblasti základních pracovních dovedností na 

pracovišti? 

 

 Jak ho oslovím, abych vzbudil jeho zájem o mou nabídku? 

  

 Jak docílím toho, aby mě můj partner pozorně poslouchal a zapamatoval si obsah 

našeho rozhovoru? 

  

  

                                        

 

 
1 http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/TRIAS_O3_Curriculum_DE_2017-

erasmus.pdf 
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Nástroj 2: Přínosy propagace základních pracovních dovedností pro firmu a její 

zaměstnance – Argumentace 

 

Výhody vzdělávání v základních pracovních dovednostech poskytovaného na pracovišti 

jsou: 

 šité na míru, doručené na místě, flexibilní a podporující týmovou spolupráci 

 situované a personalizované školení, tedy snadno přenositelné do 

každodenního pracovního života  

 flexibilita poskytovatelů školení 

 vyvinutá vzdělávací opatření budou speciálně přizpůsobená firmě: probíhají 

v rámci firmy a jsou přizpůsobena potřebám firmy a jejích zaměstnanců. Jsou 

zaměřena na základní dovednosti potřebné nyní i v budoucnosti. 

 vzdělávací opatření podporují vedení firmy, umožňují zvládat současné i 

budoucí požadavky pracoviště 

 ve spolupráci s firmou je zajištěn přenos toho, co se zaměstnanci naučili, 

přímo na pracoviště 

 přenos je realizován individuálně a je integrální součástí vzdělávacího opatření 

(realizace individuálních úkolů) 

 při realizaci vzdělávacích opatření se školitelé flexibilně zaměřují na potřeby 

firmy a jejích zaměstnanců. 

 

Firmy se více zajímají o konkrétní přínosy dalšího vzdělávání než o modely a koncepty. 

Hlavně uvažují ekonomicky a chtějí zlepšit produktivitu své společnosti a efektivitu. 

svých pracovních procesů. 

 

Možné argumenty 

Menší ztráta času a zlepšená kvalita 

 zvýší se odborná kvalifikace zaměstnanců  

 míra chybovosti se snižuje, protože zaměstnanci jsou si jistější a 

konkurenceschopnější v pracovních procesech a při realizaci 

Zlepšení interní firemní komunikace a pracovních procesů 

 zaměstnanci lépe rozumějí úkolům / dokumentům a mohou se lépe soustředit 

 zaměstnanci se cítí sebejistěji, odvažují se převzít iniciativu a v případě 

nejasností se i zeptat  

Efektivnější personální obsazení z vlastních řad firmy 

 může být prvním krokem k řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků 

 vzdělávání umožňuje rozpoznat potenciál zaměstnanců pro odbornou kvalifikaci 

dospělých nebo jiné další vzdělávání a systematicky propaguje pokračování 

vzdělávání 

Identifikace s firmou 

 bezplatné vzdělávání v rámci pracovní doby signalizuje ocenění a uznání 

zaměstnance 

 vyšší úroveň identifikace s firmou pomáhá snižovat výkyvy ve výkonnosti 

Rámec pro nadřízené 
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 Nadřízený, který dokáže bezpečně a bezchybně plnit své každodenní úkoly a ptát 

se svých podřízených, zda všemu rozumí, uklidňuje své nadřízené 

 lepší komunikace a nižší míra chyb zlepšují pracovní atmosféru a poskytují 

nadřízeným větší prostor pro další úkoly 

Vyšší motivace zaměstnanců 

 zaměstnanci si uvědomí svůj potenciál a díky školení se stávají více nezávislými 

a motivovanými 

Méně úrazů a nepřítomnosti z důvodů nemoci 

 zaměstnanci lépe chápou bezpečnostní pokyny a předpisy 

 opatření na prevenci zdraví jsou účinnější, protože i je zaměstnanci lépe chápou 

 díky lepšímu pochopení pracovních procesů se snižuje stres 

Větší otevřenost ke změnám / flexibilita 

 nové, zejména digitální pracovní postupy, jsou lépe pochopeny a realizovány  

 zaměstnanci mohou začít pracovat v jiných oblastech než dosud 

 zvýšení sebevědomí podporuje schopnost a ochotu ke změně 

 základní pracovní dovednosti jsou nezbytné v kontextu mechanizace / 

digitalizace a standardizace pracovních procesů 

Vyšší efektivita a produktivita 

 díky lepšímu využití svého vzdělávacího a pracovního potenciálu jsou 

zaměstnanci ve své každodenní práci produktivnější a jsou schopni lépe plnit své 

úkoly 

Vylepšení obrazu firmy 

 firmy přebírají společenskou odpovědnost a investují do dovedností všech svých 

zaměstnanců 

Pověst firmy je umocněna jejím příspěvkem k celoživotnímu učení svých zaměstnanců, 

firma posiluje svoji konkurenceschopnost 

 firma je progresivní, protože uznala, že stojí za to mít lépe vzdělané 

zaměstnance. 

 

Přínosy pro zaměstnance 

Lepší kvalifikace 

 zaměstnanci jsou lépe kvalifikovaní a mohou využívat nov ě získané znalosti a 

dovednosti ve svém pracovním i osobním životě 

 více si věří při čtení, psaní, mluvení a porozumění a s větší pravděpodobností 

budou přijímat nové úkoly 

 pozitivní zkušenost s učením pomáhá zaměstnancům chtít pokračovat v učení. 

Realistickým cílem se také může stát doplnění odborné kvalifikace 

Sebevědomé jednání se zákazníky 

 zaměstnanci zlepšují svou schopnost komunikace se zákazníky. Rozumí jejich 

otázkám a umí jim zodpovědně odpovědět  

Jsou uvolněnější, častěji se zapojí do týmu 

 cílenou propagací, např. díky schopnostem ústního vyjádření, zaměstnanci 

aktivněji přispívají do týmu, kladou otázky s ohledem na firmu 

Posiluje se schopnost zaměstnanců učit se a zvyšuje se jejich sebevědomí 



 

 

 

 

 

Financováno Evropskou Unií 

 

40 

 lepší dovednosti a znalosti v souvislosti s jejich každodenní pracovní činností 

zvyšují sebevědomí zaměstnanců. Uvědomují si, že jsou schopni se dobře učit a 

pracovat, a proto mají důvěru v to, že budou moci přijímat nové úkoly a výzvy 

Větší nezávislost 

 díky nově získaným dovednostem mohou zaměstnanci vykonávat více úkolů 

samostatně a jsou méně závislí na nadřízených a na spolupracovnících 

Pozitivní zkušenosti s učením 

 zaměstnanci objevují uspokojení a zájem o učení. Umí dosáhnout pozitivních 

zkušeností s učením a mohou využít to, co se naučili nejen na pracovišti, ale také 

v každodenním životě 

 potřebují méně strategií vyhýbání se úkolům, jsou méně stresovaní, a proto mají 

více energie. 

 

Přínosy pro ekonomiku 

 konkurenceschopnost 

 optimální využití pracovní síly  

 další rozvoj znalostní ekonomiky 

 realizace technologického rozvoje 

 

Zdroj: Tyto argumenty byly vyvinuty v rámci projektu „GO2“, realizovaného SVEB ve 

spolupráci s SBFI 
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Nástroj 3: Příklad kontrolního seznamu / dotazníku pro osoby odpovědné za 

rozhodování firmy v otázce posouzení vzdělávacích potřeb v rámci firmy (z 

projektu TRIAS - Poradenství na pracovišti)  

 

Tyto produkty a služby jsou nejslibnější pro trh v následujících letech: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

 

Jaké konkrétní změny očekáváte v blízké budoucnosti? 

v organizační struktuře firmy   Ο ____________________ 

v pracovních procesech    Ο ____________________ 

v technologiích, digitalizaci   Ο ____________________ 

 vývoj      Ο ____________________ 

 nákup, užívání    Ο ____________________ 

v reakci na vývoj na trhu    Ο ____________________ 

v přístupu k novým skupinám zákazníků Ο ____________________ 

v nových nabídkách pro stávající zákazníky Ο ____________________ 

v rozvoji inovací     Ο ____________________ 

v nových zákonech     Ο ____________________ 

v zavádění nových pravidel   Ο ____________________ 

v optimalizaci nákladů    Ο ____________________ 

v zavádění kontrolingu    Ο ____________________ 

ve zlepšení kontrolního procesu   Ο ____________________ 

 

Nejdůležitější změny (konkretizujte) 

1.  

2.   

3.   

 

Když se podíváte na nízkokvalifikované zaměstnance a nekvalifikovanou práci: 

Jsou již změnami ovlivněni? 

 

Jak zapojíte své zaměstnance (zejména nízkokvalifikované zaměstnance) do 

očekávaných změn? 

 

Jak je připravíte na změny a jak je podporujete při řešení těchto změn? 

 

Jak důležité jsou kompetence zaměstnanců k dosažení cílů firmy? 
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Příklady smluv používaných společností BEST (Institut für berufsbezogene 

Weiterbildung und Personaltraining GmbH) ve Vídni: 

 

Nástroj 4: Rámcová smlouva o školení 

 

Mezi firmou       ______________________________________________ 

identifikace       ______________________________________________ 

 

a vzdělávací institucí __________________________________________ 

identifikace                ___________________________________________ 

 

 

pro přibližný počet účastníků školení ___ až ___. 

 

Výše uvedená firma uzavře smlouvu s výše uvedenou vzdělávací institucí na realizaci 

školení výše uvedeného počtu zaměstnanců. 

 

Školení probíhá na pracovišti. 

Časový rámec výcviku začíná __.__.____ a končí __.__.____. 

Průměrné školení trvá __ hodin v časovém rámci __ týdnů na jednoho účastníka 

školení 

Náklady ___ EUR na účastníka (bez DPH) zahrnují 

• 

• 

 

Obecné cíle učení jsou: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Další ujednání: 

 

Kontaktní osoba vzdělávací instituce 

Jméno: ___________________________________________________________ 

Telefonní číslo: _____________________ E-mail: ____________________________ 

 

Kontaktní osoba firmy 

Jméno: ___________________________________________________________ 

Telefonní číslo: _____________________ E-mail: ____________________________ 

 

Podpisy, razítko společnosti, datum, místo 

Firma:       Vzdělávací instituce:  
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Nástroj 5: Individuální smlouva o školení zaměstnance 

 

mezi firmou ______________________________________________ 

identifikace  ______________________________________________ 

 

a vzdělávací institucí __________________________________________ 

identifikace  _________________________________________________ 

 

pro zaměstnance __________________________________________________ 

telefonní číslo ____________________________________________________ 

 

 

Na základě rámcové smlouvy o vzdělávání __.__.____ výše uvedená firma uzavírá 

smlouvu s výše uvedenou vzdělávací institucí o realizaci školení výše uvedeného 

zaměstnance v časovém období od ______________ do ______________. 

 

Školení se koná ____ hodiny / _____ dny (___ hodiny týdně během ___ týdnů). 

 

Firma zamýšlí účastní zaměstnance dosáhnout těchto cílů: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Další ujednání: 

 

 

Kontaktní osoba vzdělávací instituce 

Jméno: ___________________________________________________________ 

Telefonní číslo: _____________________ E-mail: ____________________________ 

 

Kontaktní osoba firmy 

Jméno: ___________________________________________________________ 

Telefonní číslo: _____________________ E-mail: ____________________________ 

 

 

Podpisy, razítko firmy, datum, místo 

 

Firma:       Vzdělávací instituce: 
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Modul 3 

Oslovení zaměstnanců 

1. ÚVOD DO MODULU 

Získání spolupráce a motivace zaměstnanců ve firmách je druhým odrazovým můstkem 

vedle získávání zájmu firmy a jejího vedení pro spolupráci se školiteli. Každá firma a její 

zaměstnanci jsou jedineční, existují zde vlastní normy, stejně jako skrytá a nepsaná 

pravidla o sdílení řízení a znalostí. To vše nevyhnutelně ovlivňuje efektivitu přístupu a 

motivace zaměstnanců k účasti na školení v pracovním prostředí. 

WBBS představuje cennou příležitost pro zaměstnance získat a posílit své dovednosti v 

pracovním prostředí. Výsledky a zkušenosti výzkumu nesporně ukazují, že mnoho 

zaměstnanců, zejména v odvětvích s velkým počtem pracovníků s nízkou kvalifikací, se 

příliš nezajímá o školení v pracovním prostředí a neučí se nové věci. Jejich výhrady mají 

kořeny v minulých negativních zkušenostech z formálního vzdělávání v mládí. To jsou 

překážky, které musí školitel rozpoznat a překonat, aby motivoval zaměstnance k účasti 

na školení; někdy musí mít tyto aspekty viditelné místo v návrhu programu. 

Je velmi důležité, aby školitel pochopil, proč je nutné následující: 

• vyjasnit očekávané pozitivní účinky na zaměstnance předem, na začátku a také 

během školení WBBS, aby zaměstnanci vnímali školení WBBS jako potenciální 

šanci na rozšíření osobních kompetencí, nikoli jako „nucenou účast“, 

• při plánování a realizaci školení WBBS je nutné zohlednit specifické (vzdělávací) 

potřeby cílových skupin, 

• spokojenost a pokrok v učení a výsledky učení účastníků WBBS musí být 

průběžně zkoumány a školení WBBS je třeba upravit podle identifikovaných 

potřeb, aby bylo možné zaručit cílené další vzdělávání pro všechny účastníky. 

2. CÍL 

Cílem tohoto modulu je poskytnout školitelům základní informace o tom, jak dobře a 

včas motivovat zaměstnance ke školení WBBS a jak udržet jejich motivaci a zájem v 

průběhu školení WBBS. Zde je vysvětleno: 

•  jaké informace a jakým způsobem musí být sděleny před zahájením školení 

WBBS, aby byla zajištěna určitá ochota účastnit se školení 

•  jaké rámcové podmínky je třeba definovat, aby bylo možné plánovat a realizovat 

cílené a udržitelné školení WBBS 

o jak důležité je průběžně zkoumat spokojenost a pokrok v učení a výsledky 

učení účastníků školení WBBS, aby bylo možné včas provést potřebné úpravy. 
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Na druhé straně je cílem modulu připravit školitele na specifické potřeby účastníků 

školení WBBS a vybavit je nezbytnými dovednostmi, které motivují zaměstnance k 

účasti na školení WBBS a zajistí zacílený a udržitelný proces WBBS školení. Účastníci si 

seznámí: 

•  jaké specifické vzdělávací potřeby mají různé (pod) cílové skupiny a jak je třeba 

s nimi pracovat při plánování a realizaci školení WBBS s důležitostí následného 

orientovaného vzdělávání zaměřeného na kompetence, aby účastníci WBBS co 

nejlépe přistupovali ke zkvalitňování jejich schopností 

•  jaká opatření jsou nezbytná pro zajištění udržitelného procesu dalšího vzdělávání 

pro všechny účastníky WBBS školení. 

3. ZDŮVODNĚNÍ (měřitelný hlavní cíl, transformace obsahu do 

této formy) 

Získávání a motivace zaměstnanců k účasti na školení WBBS 

 

Školení WBBS představuje dobrou příležitost, jak zaměstnancům umožnit rozšířit jejich 

dovednosti na pracovišti podle vlastních potřeb. Mnoho zaměstnanců, zejména v 

odvětvích, kde jsou primárně zaměstnáni lidé s nízkou kvalifikací, je jen málo lidí 

ochotno se učit a pokračovat v dalším vzdělávání. S těmito fakty je potřeba dopředu 

pracovat a postupně je překonávat. Školiteli v tom může pomoci: 

 

•  vysvětlení pozitivních dopadů na zaměstnance před, na začátku a také během 

školení WBBS tak, aby zaměstnanci vnímali školení WBBS jako potenciální šanci 

na rozšíření osobních kompetencí, nikoli jako „vnucenou nabídku“  

 

•  při plánování a realizaci školení WBBS zvážit specifické vzdělávací potřeby 

cílových skupin/podskupin 

 

• sledovat průběžně spokojenost a pokrok v učení a výsledky učení účastníků WBBS 

a průběžně upravovat školení WBBS podle jejich potřeb, aby všichni z 

realizovaného školení profitovali. 

 

Hlavní cíle osobního rozvoje 

 

Je obzvláště důležité, aby na konci tohoto modulu účastníci 

 cítili se silní v motivováni zaměstnanců k účasti na školení WBBS a aby uměli 

aktivně provádět nezbytná opatření ke zvýšení a udržení motivace 

zaměstnanců 

 

 byli schopni zohlednit příslušné předpoklady a vzdělávací potřeby při plánování 

a v průběhu realizace školení WBBS 



 

 

 

 

 

Financováno Evropskou Unií 

 

46 

 

 byli vybaveni nezbytným know-how pro realizaci školení WBBS, které je cílené, 

uspokojivé a udržitelné pro všechny zúčastnění strany – zaměstnance i 

zaměstnavatele.  

Hlavní cíle pro znalosti a dovednosti 

 

 Umět organizovat informační akce pro zaměstnance: základní informace o 

plánovaném školení WBBS a objasnění očekávaných pozitivních efektů pro 

zaměstnance a možnosti realizace školení, přizpůsobeného jejich potřebám. 

 

 Setkat se a seznámit se na pracovišti: Cílené otázky a metody k určení a 

konkretizaci současných vzdělávacích potřeb zaměstnanců – jako výchozí bod 

pro plánování školení WBBS. 

 

 Provádět analýzy cílových skupin tak, aby bylo možné při plánování realizace 

školení WBBS optimálně zohlednit specifické vzdělávací potřeby různých 

cílových skupin/podskupin a požadavků na různé způsoby učení. 

 

 Umět vysvětlit důležitost dalšího vzdělávání a nastavení vzdělávání 

zaměřeného na kompetence s cílem poskytnout účastníkům co nejlepší 

podporu při rozšiřování jejich kompetencí tak, aby byli schopni aktivně 

využívat dostupné kompetence a jejich synergii. 

 

 Zdůraznit význam praktické orientace školení a použití různorodého souhrnu 

metod při realizaci školení WBBS. 

 

 Znát metody kontroly úspěchu učení a průzkum spokojenosti účastníků se 

školením WBBS. 

 

 Umět uplatnit roli školitele jako prostředníka mezi zaměstnavatelem a 

školeným zaměstnancem a jeho základními pracovními úkoly. 

 

 Zdůraznit význam udržitelnosti školení WBBS: následná nezbytná a 

smysluplná opatření, jak motivovat účastníky školení WBBS k dalšímu 

rozšiřování znalostí a dovedností z vlastní iniciativy i po skončení realizace 

školení WBBS. 

4. CÍLOVÁ SKUPINA 

Modul je zaměřen na odborníky v oblasti vzdělávání dospělých, kteří si mají zájem 

podpořit, organizovat či realizovat školení WBBS. Jsou to: 

 

 školitelé, vedoucí kurzů, tj. ti, kteří přímo školí 
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 konzultanti, kteří mají zkušenosti s poradenstvím v oblasti vzdělávání a 

kvalifikace 

 odborníci z institucí dalšího vzdělávání nebo ti, kteří budou hrát roli iniciátorů 

nebo vedoucí projektů WBBS. 

5. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Po absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni: 

 

• připravovat a uskutečňovat informační akce o školení WBBS – společně s 

odpovědnými pracovníky firmy – tak, aby zaměstnanci získali konkrétní představu 

o školení WBBS a zvýšila se jejich motivace a ochota se ho účastnit 

• používat specifické metody k určení současných vzdělávacích potřeb zaměstnanců 

• provádět analýzu cílové skupiny, aby bylo možné co nejlépe přizpůsobit plánované 

školení WBBS konkrétním cílovým skupinám / podskupinám 

• umět navrhnout školení WBBS tak, aby se zaměřilo na učení orientované na 

dovednosti a podporující další rozvoj již existujících znalostí a dovedností, jakož i 

využití výhodu jejich synergií 

• plánovat a realizovat školení WBBS s využitím různých metod učení a práce tak, 

aby účastníci mohli rychle dosáhnout úspěchu v učení průběžně zkoumat 

spokojenost účastníků i pokrok v učení a výsledky a být schopen rychle reagovat 

na případné problémy, které mohou nastat 

• v průběhu školení WBBS dávat do souladu zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců 

s cílem zajistit spokojenost všech zúčastněných stran 

• věnovat pozornost udržitelným výsledkům školení WBBS, diskutovat vhodné 

možnosti následných opatření se všemi zúčastněnými stranami a motivovat 

zaměstnance, aby pokračovali v učení i po skončení školení WBBS. 

6. ZVLÁŠTNÍ DIDAKTICKÉ POŽADAVKY 

Rozsah modulu je cca 8 hodin. Doporučuje se nastavit rovnováhu mezi výukou 

základního obsahu a samostatného vykonávání různých úkolů, které budou probrány v 

rámci sebereflexe nebo skupinové práce, diskusí atd. Účastníci by měli dostat příležitost 

zamyslet se nad svými vlastními zkušenostmi a dovednostmi a přispět jimi ke 

vzdělávacím aktivitám ve skupině. 

 

Účastníci by si měli být vědomi toho, že zohlednění specifických vzdělávacích potřeb 

zaměstnanců patřících do různých cílových podskupin má zásadní význam pro realizaci 

cílené vzdělávací nabídky v rámci školení WBBS. Účastníci by také měli klást důraz na 

nutnost průběžného zkoumání spokojenosti účastníků školení WBBS, jakož i jejich 

pokroku v učení a výsledků učení v průběhu školení WBBS tak, aby byli schopni včas 

provést nezbytné úpravy školení. Je naprosto nutné, aby si účastníci uvědomovali to, 
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že vždy musí být kladen důraz na potřeby zaměstnanců a spokojenost všech 

zúčastněných stran se školením WBBS. 

 

Od účastníků se očekává, že budou mít znalosti a zkušenosti se základy vzdělávání 

dospělých. Takové základy nemohou být součástí tohoto modulu. Je však vhodné 

upozornit na odpovídající nabídky takového školení, pokud si účastníci stěžují na mezery 

a projevují zájem se účastnit základního semináře na téma vzdělávání dospělých. 
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7. OBSAHOVÁ STRUKTURA 

Téma 1: Přístup k zaměstnancům – zahájení 

 

Účastníci se naučí: 

 Jak mají být realizovány společné informační akce pro zaměstnance a 

zodpovědné pracovníky firmy  

 Jak zdůraznit a komunikovat očekávané pozitivní efekty školení WBBS pro 

zaměstnance  

 Přizpůsobit obsah a rámec školení WBBS specifickým potřebám zaměstnanců. 

 

Na konci modulu účastníci během krátké sebereflexe odpoví na následující otázky: 

 

Představte si sami sebe na pozici zaměstnance:  

Jaký návrh kurzu, jaký organizační rámec a jaké metody školení byste raději 

upřednostňovali? A z jakého důvodu? 

 

Jaké výhody školení by pro vás byly nejdůležitější a přesvědčivé? Proč? 

Byli byste ochotni absolvovat školení WBBS mimo pracovní dobu? Proč (důvody pro ano 

i ne)? 

 

Metoda: Výklad, zahřívací kolo metodou “kolotoč nápadů” (viz příloha 1, podrobný 

popis je v Příručce pro samostudium, module 3, kap 3.1.1) 

 

Trvání:     60-70 minut 

Úvodní výklad   20 minut 

Metoda „kolotoč nápadů“  10 - 15 minut 

Následné setkání / zhodnocení 20 minut 

Sebereflexe     10-15 minut 

 

Téma 2: Seznamte se a pozdravte se na pracovišti 

 

Účastníci budou seznámeni s následujícími tématy: 

•  Cílené otázky k určení aktuálních vzdělávacích potřeb zaměstnanců 

•  Podmínky, které je třeba zvážit a význam pozitivního přístupu 

•  Metody pro identifikaci vzdělávacích potřeb 

 

Nakonec jsou účastníci vyzváni, aby ve dvojicích diskutovali definovaná témata: 

 

Představte si, jste zaměstnanec s pochybnostmi a negativními postoji k dalšímu 

vzdělávání: Jaký přístup nebo další informace byste chtěli získat, abyste byli plně 

přesvědčeni o přínosu vaší účasti na plánovaném školení WBBS? 
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Jakými prostředky byste mohli rozptýlit budoucí obavy a vyvolat zájem k účasti na 

školení WBBS spolu s ostatními zaměstnanci? 

 

Metoda: Výklad, brainstorming (viz příloha 2), tandem (viz příloha 3), 

obsah viz Příručka pro samostudium, modul 3, kap. 3.2.1 

 

Trvání:     90 minut 

Výklad     20 minut 

Brainstorming    20 minut 

Výklad     20 minut 

Tandem     15 minut 

Následné setkání / zhodnocení  15 minut 

 

Téma 3: Zaměření na zaměstnance pro školení WBBS - analýza cílové skupiny 

 

Účastníci získají základní znalosti o následujících tématech: 

•  analýza cílové skupiny: specifické podmínky a potřeby 

• dílčí cílové skupiny a podmínky, které je u nich třeba zvážit 

•  způsob učení a specifické potřeby cílové skupiny na metody učení 

 

Pomocí metody “kavárna svět” účastníci řeší následující otázky: 

 

Jaký vliv může mít na výuku heterogenita cílové skupiny? 

 

Jakým způsobem by mohlo být školení ovlivněno přítomností migrantů? 

 

Jak může školitel reagovat, když si všimne, že školený zaměstnanec má negativní 

přístup k učení kvůli špatným školním zkušenostem? 

 

Metoda: Výklad, dialog (viz příloha 4), metoda „kavárna svět“ (viz příloha 5) 

Obsah viz Příručka pro samostudium, modul 3, kap. 3.2.1) 

 

Trvání:     110 minut 

Vstup / dialog   20 minut 

„kavárna svět“   30 minut 

Následující prezentace skupin / diskuse 60 minut 
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Téma 4: Zaměření na zaměstnance – následné vzdělávání a učení zaměřené na 

rozvoj kompetencí 

 

Účastníci budou seznámeni s následujícími tématy: 

•  významem následného vzdělávání při školeních WBBS 

•  nastavení vzdělávání zaměřeného na rozšíření kompetencí 

•  důležitost využití již existujících kompetencí, znalostí a synergií ve studijní 

skupině 

 

Metoda: Výklad / dialog (viz příloha 4, obsah viz Příručka pro samostudium, modul 2, 

kap. 3.2.2 a 3.2.3) 

 

Trvání:     30 minut 

Výklad / dialog   30 minut 

 

Téma 5: Zaměření na zaměstnance při školení WBBS - Praktická orientace a 

kompendium metod 

 

Účastníci se seznámí s tím, 

•  proč je při školení WBBS důležitý vysoký stupeň praktické orientace a jak může 

být takové školení realizováno 

•  proč by v rámci školení WBBS mělo být podporováno a rozvíjeno aktivní učení 

•  jaké metody je vhodné při školení WBBS použít, aby co nejlépe vyhovovaly 

školeným v rozvoji jejich kompetencí 

 

Během brainstormingu budou projednány následující otázky: 

 

Jaké různé metody školení znáte? 

 

Které z nich byste doporučili pro cílovou skupinu nízkokvalifikovaných v kontextu školení 

WBBS? Proč? 

 

Metoda: Výklad / dialog (viz příloha 4), brainstorming (viz příloha 2), obsah viz Příručka 

pro samostudium, modul 3, kap. 3.2.4 a 3.2.5) 

 

Trvání:     60 minut 

Výklad / dialog    30 minut 

Brainstorming   30 minut 
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Téma 6: Zaměření na zaměstnance - hodnocení spokojenosti a výsledků učení 

 

Účastníci budou seznámeni s následujícími tématy: 

•  význam průběžného zjišťování spokojenosti účastníků a metody průzkumů 

spokojenosti 

•  cílené metody monitorování úspěšnosti učení 

•  využití vzdělávacího deníku pro dokumentaci a průběžnou autoevaluaci (viz také 

kap. 10, Příklad vzdělávacího deníku) 

 

V procesu sebereflexe se účastníci zabývají následujícími otázkami: 

 

Přemýšlení o cílové skupině a kontextu vzdělávání na pracovišti: 

Proč je důležité kontrolovat a dokumentovat výsledky učení? 

 

Které metody byste (ne) doporučili pro kontrolu výsledků učení? Proč ne? 

 

Metoda: Výklad / dialog (viz Příloha 4), sebereflexe, obsah viz Učebnice pro školitele, 

modul 3, kap 3.2.6 a 3.2.7) 

 

Trvání:     60 minut 

Vstup / dialog   30 minut 

Sebereflexe    10 minut 

Následná prezentace / diskuse 20 minut 

 

Téma 7: Školitel jako pojítko mezi zaměstnavatelem a školenými zaměstnanci 

 

Účastníci se seznámí s tím, 

• co znamená mediátorská pozice, kterou zastávají jako školitelé mezi 

zaměstnavatelem a školenými zaměstnanci 

•  jak mohou přispět ke zvýšení spokojenosti všech zúčastněných stran 

•  jakou roli hraje ve vzdělávacích projektech v Institutu BEST „kontaktní osoba“ 

(příklad osvědčených postupů) 

 

Metoda: Výklad / dialog (viz Příloha 4), obsah viz Příručka pro samostudium, modul 3, 

kap. 3.2.8) 

 

Trvání:    30 minut 

Vstup / dialog  30 minut 

 

Téma 8: Udržitelnost, následná opatření a posílení postavení školených 

 

Účastníci získají základní informace o tématech: 

•  význam udržitelnosti výsledků školení WBBS 
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•  „následná péče“ ve vzdělávacích projektech v Institutu BEST (osvědčené 

postupy) 

•  posílení vztahu školených k dalšímu získávání znalostí a zvyšování připravenosti 

na další vzdělávání po skončení školení WBBS 

 

 

Metoda: Výklad / dialog (viz Příloha 4), obsah viz Učebnice pro školitele, modul 3, kap. 

3.2.9 a 3.2.10) 

 

Trvání:     30 minut 

Výklad / dialog   30 minut 

 

8. TIPY PRO LEKTORY  

Při plánování klíčových bodů modulu “Oslovení zaměstnanců” je důležité, aby školitelé 

měli na paměti, že účastníci semináře jsou většinou velmi heterogenní skupinou. To je 

typické pro oblast vzdělávání dospělých, je třeba brát v úvahu následující skutečnosti: 

 

a) pohybují se v různých oblastech vzdělávání (všeobecné, odborné, firemní další 

vzdělávání atd.), 

b) uplatňují různé kompetence, obecně se cítí kompetentní v didaktice určitého 

obsahu, 

c) vykonávají různé role a funkce (výuka, poradenství, programové plánování, 

řízení atd.), 

d) mají odlišný status (zaměstnanci nebo nezávislí konzultanti). 

 

Modul "Oslovení zaměstnanců“ je vytvořen na základě současného profesního 

vzdělávání dospělých a rovněž na základě řady specifických a méně obvyklých postupů 

ve vzdělávací práci. Mezi nejmodernější patří například principy akčního řízení práce s 

dospělými (srov. modul 5 Příručky pro samostudium), nezávislý vývoj vzdělávacího 

obsahu (samo-organizace vzdělávání) a sledování úspěšnosti výsledků vzdělávání 

(hodnocení kurzu). 
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9. PŘÍLOHY 

Příloha 1 

 

Metoda: “kolotoč nápadů” 

 

Východiska 

Metoda „kolotoč nápadů“ nutí jednotlivé účastníky, aby se vypořádali s daným tématem 

nebo otázkou / problémem a generovali vhodné myšlenky a přístupy k řešením. Zároveň 

je ovlivňují ostatní účastníci doplňováním a rozšiřováním dalších myšlenek, názory a 

přístupy k řešení, čímž se vytváří cenný synergický efekt, účastníci si rozšíří obzory.  

 

Stručný popis 

Otázka nebo problém týkající se tématu nebo námětu je zapsán na listu papíru. Pro 

konkrétní případ použijeme námět: “Zaměstnanci firmy budou mít prospěch ze školení 

WBBS, protože…” 

První účastník zapíše na list svou myšlenku / názor do listu a předá ji dalšímu 

účastníkovi, který přidá svůj názor atd. Všichni jsou seznámení se shromážděnými 

názory, ty jsou pak dále strukturovány a diskutovány v plénu a mohou být využit i pro 

další diskuse v rámci semináře. 

 

 Trvání: 5 – 10 minut 

 

(Zdroj: Neue Wege Project, BEST Institut, Vídeň) 
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Příloha 2 

 

Metoda: Brainstorming neboli burza nápadů 

 

Východiska 

Brainstorming podporuje kognitivní výkon, nezávislost a kreativitu účastníků a je 

dobrým nácvikem myšlení v různých kontextech. Jsou vyvíjeny různé myšlenky, 

přístupy a řešení, které lze použít k plnění různých úkolů, problémů atd., a ty pak slouží 

k následné realizaci nebo dalším myšlenkovým procesům. 

 

Stručný popis 

Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na 

dané téma. Technika je založena na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je 

předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by 

vymysleli jednotlivě. Brainstorming je asociační cvičení. Nápady jsou shromažďovány a 

tříděny tak, aby generovaly podněty pro konkrétní téma. Výsledky slouží jako základní 

východisko pro další aktivity. V rámci tohoto modulu budou diskutovány a shromážděny 

nápady na téma „pozitivní efekty školení WBBS“. 

 

 

 Trvání: cca 20 minut 

 

(Zdroj: Qualifizierung zum Job Project, BEST Institut, Vídeň) 

 

  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skupinov%C3%BD_v%C3%BDkon&action=edit&redlink=1
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Příloha 3 

 

Metoda: Tandem 

 

Východiska 

Metoda tandemu je velmi efektivní metoda učení / práce, která se vyznačuje především 

intenzivní prací a konstruktivní výměnou převládajících zkušeností, kompetencí a 

hodnocení. Osobní perspektivy a možná řešení různých úkolů / problémů jsou doplněny 

a rozšířeny o další osobou. Mohou se ukázat nové pohledy a perspektivy, z nichž mohou 

mít prospěch všichni zúčastnění aktéři. 

V průběhu využití metody tandemu jsou však účastníci také vyzváni, aby dočasně 

„odložili“ své vlastní názory stranou a učinili více kompromisů (např. pokud se velmi 

protichůdné názory střetávají) tak, aby mohli společně plnit definované úkoly. Zejména 

v heterogenních skupinách, kde mají účastníci různé předchozí zkušenosti, je metoda 

tandemu cennou variantou pro použití a propagaci „rozmanitosti“. 

 

Stručný popis 

Pomocí metody „tandem“ pracují na definovaném úkolu dvě skupiny. V tandemu se lidé 

s různými zkušenostmi a kompetencemi učí navzájem mezi sebou. Každý je zároveň 

učitelem i žákem. Učení se odehrává skrze prožívání rozdílů a různých perspektiv. 

Tandemy se mohou formovat v různých konstelacích: žena – muž, mladý - starší, 

rezident - migrant atd. Konstruktivní tandemy vyžadují vzájemné respektování a 

důvěru. Symetrická komunikace se může rozvíjet pouze v případě, že obě strany 

akceptují partnera jako „kompetentního“. 

 

 Doba trvání: cca 10-20 minut 

 

 

 (Zdroj: Neue Wege Project, BEST Institut, Vídeň) 
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Příloha 4 

 

Metoda: Diskuse 

 

Východiska  

V průběhu diskuse jsou účastníci vyzváni, aby se individuálně a aktivně zabývali 

otázkami a problémy, a aby hledali odpovědi a možná řešení. Diskuse nabízí příležitost 

aktivně přispět již získaným know-how a zkušenostmi k procesu učení, což také zvyšuje 

rétorické schopnosti a sebevědomí účastníků. 

 

Stručný popis 

Výukový rozhovor (diskuse) je formou prezentace založené na přednášce a výměně 

názorů. Na základě prohlášení nebo dotazů školitelů jsou účastníci vyzváni k tomu, aby 

přispěli vlastními názory a zkušenostmi. Interaktivita umožňuje účastníkům, aby byli v 

procesu učení aktivní. To umožňuje otevírat nová témata a myšlenkové procesy. 

Výukové rozhovory nikdy nemají sloužit ke zkoušení účastníků, ale vždy se pohybují na 

úrovni dialogu a výměny názorů. 

 

 Trvání: 5–35 minut 

 

(Zdroj: Jobwerkstatt Project, BEST Institut, Vídeň) 
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Příloha 5 

 

Metoda: Kavárna svět 

 

Východiska 

Tato metoda je vhodná pro malé i velké skupiny. Účastníci rozvíjejí své vlastní názory, 

vyměňují si různé pohledy a přispívají svými vlastními nápady a názory. Při psaní nejsou 

ztraceny žádné vstupy, kolektivní znalosti jsou rychle zviditelněny a hmatatelné. 

 

Stručný popis 

V místnosti jsou umístěny stoly s papírovými ubrusy, velká skupina je rozdělena na 

malé skupinky. Účastníci se shromažďují kolem jednotlivých stolů, na každém je 

zapsána jedna otázka k řešení a se skupinou pracuje jeden pověřený účastník, 

“hostitel“. V rámci tohoto modulu jsou využity tři stoly, na nichž jsou napsány následující 

dotazy k diskusi: 

 

Stůl 1: Jak ovlivňuje výcvik existence heterogenní cílové skupiny? 

 

Stůl 2: Jakým způsobem by se mohlo modifikovat školení v případě účastníků – 

migrantů? 

 

Stůl 3: Jak může školitel reagovat, když si všimne, že účastník má negativní přístup k 

učení kvůli špatným školním zkušenostem? 

 

Výsledky jsou zaznamenány na každém stole, jedna osoba je nominována jako 

skupinová mluvčí. Po určité době členové skupiny změní stoly, 'hostitel' zůstane u stolu 

a předloží výsledky následující skupině. Nová skupina je požádána navázat své názory 

na dříve uvedený obsah na stole, výsledky jsou znovu zaznamenány, dokud všichni 

účastníci nenavštíví všechny stoly. Nakonec “hostitel“ přednese výsledky všem v plénu. 

 

 Trvání: cca 45–60 minut 

 

(Zdroj: Qualifizierung zum Job Project, BEST Institut, Vídeň) 
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10. NÁSTROJE A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

 

Nástroj 1: Příklad vzdělávacího deníku: 

 

 

 

Datum: __.__.____ 

 

Vzdělávací deník 

 

 Co jsem se dnes naučil? 

 

 

 

 Co z toho mohu použít ve své každodenní práci? 

 

 

 

 Co bylo jednoduché? 

 

 

 

 Co bylo složité? 

 

 

 V čem se ještě potřebuji zlepšit? 

 

 

 

 Jsem sám se sebou spokojen, protože… 

 

 

 

 Poznámky 
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Modul 4 

Vývoj vzdělávacího programu v základních 

pracovních dovednostech na pracovišti 

1. ÚVOD DO MODULU 

Jaké kroky je třeba podniknout, pokud má být vytvořen efektivní vzdělávací program, 

který bude co nejlépe a realisticky řešit potřeby firmy. Tento modul nabízí systematický 

postup při tvorbě vzdělávacího programu. Návrh, který je odsouhlasen vedením firmy, 

je však pouze návrh, na jehož základě školitel sestavít podrobný plán. Tento plán by 

měl zahrnovat všechny nezbytné úpravy pro konkrétní skupinu zaměstnanců firmy. Na 

kvalitě a preciznosti tohoto plánu závisí konečná spokojenost nejen zaměstnanců, ale i 

vedení firmy. 

2. CÍL 

Cílem tohoto modulu je poskytnout školitelům návrh a vývoj vzdělávacího programu 

WBBS. Tento modul představuje, jak lze v práci identifikovat konkrétní potřeby rozvoje 

základních pracovních dovedností, a jak lze na základě identifikovaných potřeb 

naplánovat vývoj vzdělávacího programu a rozvoje kompetencí. Je zde vysvětleno: 

 

 Jaké jsou kroky návrhu školení WBBS 

 Co je specifické pro přípravu a plánování školení WBBS 

 Které jsou součásti úspěšného školení WBBS 

 Jaké jsou potenciální překážky ve školení WBBS 

 Které didaktické metody a techniky jsou pro tento účel nejúčinnější 

3. ZDŮVODNĚNÍ (měřitelný hlavní cíl, transformace obsahu do 

této formy) 

Hlavní cíle osobního rozvoje 

 

Na konci tohoto modulu budou účastníci: 

 motivování k tomu, aby v návrhu školení WBBS spatřovali zajímavou práci 

 vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi pro profesionální plánování 

vzdělávacích programů WBBS 

 připraveni získat certifikaci pro plánování školení WBBS 

 

Hlavní cíle pro znalosti a dovednosti 
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Na konci tohoto modulu budou účastníci schopni: 

 

 analyzovat potřeby odborného rozvoje nízkokvalifikovaných pracovníků a 

využívat výsledky analýzy k rozvoji kompetencí potřebných na pracovištích 

 navrhnout vzdělávací cíle, obsah, zaměření a způsob vzdělávání dle potřeb a 

požadavků účastníků vzdělávání a v souladu s potřebami zaměstnavatelů 

 navrhnout cíle vzdělávání, které by měly být jasné a měřitelné 

 rozlišovat rozdíl mezi kompetencemi a cílem vzdělávání 

 vyvinout obsah školení 

 vybrat vhodné metody pro konkrétní obsah školení a cílovou skupinu 

nízkokvalifikovaných pracovníků 

 naplánovat vhodné techniky hodnocení 

 pochopit hlavní překážky nízkokvalifikovaných pracovníků a brát je v úvahu ve 

fázi plánu školení. 

4. CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou tohoto modulu jsou odborníci v oblasti vzdělávání dospělých, kteří jsou 

zapojeni, nebo chtějí být zapojeni, do vzdělávání v oblasti základních pracovních 

dovedností (WBBS): 

 koordinátoři vzdělávacích programů 

 školitelé školitelů, kteří chtějí pracovat ve více specializované oblasti školení 

WBBS 

 konzultanti, kteří poskytují odborné poradenství 

 odborníci z institucí dalšího vzdělávání, kteří hrají důležitou roli v procesu WBBS. 

5. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Po absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni: 

 

 porozumět zásadám navrhování výcvikového kurzu založeného na situovaném 

učení 

• používat nástroje analýzy vzdělávacích potřeb 

• identifikovat vzdělávací cíle a kompetence 

• plánovat všechny fáze návrhu školení: 

 

  

 

 

 

1 Analýza vzdělávacích potřeb 

2 Identifikace cílů školení 

3 Vývoj obsahu školení 

4 Výběr vzdělávacích metod 

5 Vyhodnocení plánování 
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6. ZVLÁŠTNÍ DIDAKTICKÉ POŽADAVKY 

Rozsah modulu je cca 6 hodin.  

 

Vybrané didaktické metody vycházejí z toho, že vzdělávání dospělých je postaveno na 

zkušenostech. Účastníci školení by měli mít příležitost se zamyslet nad svými vlastními 

zkušenostmi a znalostmi a aktivně přispět ke vzdělávacím aktivitám ve skupině. 

 

Od účastníků se očekává, že budou mít znalosti a zkušenosti s navrhováním školení pro 

dospělé. Zkušení školitelé asi znají některé procesy popsané v tomto modulu. Zároveň 

by účastníci měli být motivováni k tomu, aby je neodradily někdy obtížné podmínky 

školení WBBS, a aby se aktivně zabývali obsahem tohoto modulu a získali potřebné 

znalosti a dovednosti pro plánování školení WBBS. 

 

Ze všech výše uvedených důvodů musí být školitelé flexibilní v obsahu školení a výběru 

scénářů školení a praktických příkladů. 

7. OBSAHOVÁ STRUKTURA 

Téma 1: Návrh vzdělávacího programu pro situované učení 

 

Účastníci se naučí: 

 kroky návrhu školení 

 složky návrhu vzdělávacího programu 

 co je specifické pro přípravu a plánování školení WBBS 

 zásady pro návrh školení založeného na situovaném učení 

 

Metoda:  

Lektor definuje téma (komponenty návrhu vzdělávacího programu) a nechá každého 

účastníka, aby si zapsal seznam komponent. První účastník přečte svůj seznam a poté 

jej předá další osobě. Další účastník může do seznamu přidat jakýkoliv vstup, dokud 

seznam není úplný (viz příloha 1). 

  

 

Trvání:     60 minut 

Úvodní výklad   15 minut 

Brainstorming   30 minut 

Závěry    15 minut 

 

 

 

 

Téma 2: Analýza potřeb 
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Účastníci budou seznámeni s následujícími tématy: 

•  se třemi úrovněmi analýzy vzdělávacích potřeb: organizačním, profesním a 

individuálním posouzením 

 s tím, jak využít výsledky analýzy potřeb k rozvoji kompetencí potřebných na 

pracovištích 

 s profily základních pracovních dovedností, které popisují, jak se čtení, psaní, 

počítání, ústní a digitální dovednosti stávají součástí pracovních úkolů v různých 

povoláních. Profily definují konkrétní základní dovednosti, které by zaměstnanci 

měli mít a jsou nástrojem, který usnadňuje navrhování školení v základních 

pracovních dovednostech, přizpůsobených potřebám každého pracoviště i 

jednotlivého zaměstnance. Profily jsou založeny na cílech kompetencí a jsou 

nástrojem, který analyzuje hlavní charakteristiky a kompetence zaměstnanců. 

 

Metoda:  

Lektor by měl účastníky rozdělit do skupin po 4-5 osobách a požádat každou skupinu, 

aby si přečetla případovou studii (příloha 2). Po přečtení případové studie si každá 

skupina napíše základní profil pracovních dovedností pro povolání dle svého výběru. 

Koordinátor každé skupiny představí vytvořený profil základních pracovních dovedností. 

 

Trvání:     60 minut 

Výklad     15 minut 

Případ. studie–skupinová práce 60 minut 

Zpětná vazba, závěry   15 minut 

 

Téma 3: Identifikace vzdělávacích cílů a kompetencí 
 

Účastníci získají základní znalosti o následujících tématech: 

•  rozdílu mezi kompetencí a cílem učení 

• třech oblastech vzdělávacích cílů 

•  jak používat Boomovu taxonomii 

 jak popsat kompetenci 

 jak popsat vzdělávací cíle 

 

Metoda:  

Lektor by měl představit téma otázkou na účastníky, zda vědí, co jsou cíle a co 

kompetence, proč jsou důležité a čím se liší. Odpovědi účastníků zapíše na flip chart. 

Dále by měl požádat každého účastníka, aby našel 3 slovesa, která by měla být 

použita při popisu cílů (znalosti, postoje nebo dovednosti). Během diskuse budou 

identifikována slova, která dobře popisují znalosti, postoje nebo dovednosti. Lektor by 

měl rozdělit účastníky do skupin po 3–4 osobách a požádat každou skupinu o sepsání 

4 cílů pro téma školení dle jejich vlastní volby. Pak požádá účastníky, aby přečetli své 

cíle a poskytli zpětnou vazbu. 
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Trvání:     90 minut 

Výklad     10 minut 

Skupinová diskuse   15 minut 

Shrnutí      5 minut 

Cvičení – skupinová práce   30 minut 

Zpětná vazba   30 minut 

 

 

Téma 4: Vývoj obsahu a metod školení 

Účastníci budou seznámeni s následujícími tématy: 

•  kroky rozvoje vzdělávacího obsahu 

•  třífázové schéma vzdělávacích jednotek 

•  jak vybrat vhodné vzdělávací metody podle cílů vzdělávání a podle typu 

dovedností, které si zaměstnanci mají osvojit. 

 

Metoda:  

Školitel rozdělí účastníky do skupin po 4–5 osobách a požádá, aby každá skupina 

vypracovala vzdělávací obsah školení WBBS dle vlastního výběru a vybrala k tomu 

vhodné vzdělávací metody. Koordinátor každé skupiny představí jejich vlastní profil 

základních pracovních dovedností.  

 

Trvání:     60 minut 

Výklad     10 minut 

Skupinová práce   40 minut 

Závěry    10 minut 

 

Téma 5: Dospělí účastníci vzdělávání a bariéry nízkokvalifikovaných 

pracovníků 

 

Účastníci se seznámí se: 

•  základní charakteristikou dospělých studentů a bariérami učení u 

nízkokvalifikovaných osob 

•   

Metoda:  

Školitel požádá každého účastníka, aby si zapsal vlastní seznam bariér učení pro 

nízkokvalifikované osoby. Odpovědi postupně zapisuje na flip chart. Školitel představí 

způsoby, jak čelit překážkám v učení a požádá účastníky o jejich vlastní názor a 

zkušenosti na dané téma. 

 

Trvání:     60 minut 

Výklad     10 minut 

Brainstorming   20 minut 

Diskuse    15 minut 

Závěry      5 minut 



 

 

 

 

 

Financováno Evropskou Unií 

 

66 

 

 

8. TIPY PRO LEKTORY  

Někteří účastníci již mají s procesem navrhování vzdělávacích programů zkušenosti. 

Očekává se však, že většina účastníků nemá dostatečné znalosti a praktické zkušenosti 

s navrhováním vzdělávacích programů, specificky pro školení v základních pracovních 

dovednostech. Doporučuje se, aby lektor využíval zkušenosti, které již účastníci mají. 

Účastníci by měli mít příležitost se zamyslet nad svými vlastními zkušenostmi a know-

how a přispět k vzdělávacím aktivitám ve skupině. 

Lektor může využít profilů základních pracovních dovedností (příloha 2 tohoto modulu), 

které popisují čtenářské, písemné, početní, vyjadřovací a digitální dovednosti tak, jak 

tvoří součástí pracovních úkolů v různých povoláních. Profily jsou založeny na cílech 

kompetencí a mohou být použity jako nástroj k usnadnění učení. 

Zároveň by účastníci neměli být odrazováni obtížnými podmínkami pro školení WBBS. 

Měli by být motivováni k aktivnímu zacházení s příslušným obsahem tohoto modulu, 

aby získali potřebné znalosti a dovednosti pro plánování školení WBBS. Lektor by se 

neměl vyhýbat žádnému tématu souvisejícímu s analýzou potřeb, charakteristikou 

nízkokvalifikovaných zaměstnanců, konkrétními zkušenostmi s realizací programu 

školení v pracovním prostředí atd.  

Konkrétně: 

• jak jednat s dospělými účastníky, kteří nejsou zvyklí se účastnit vzdělávacích 

programů, kteří mají negativní zkušenosti s učením, kteří se obtížně učí, nebo 

kteří nemají dostatečné (písemné) jazykové znalosti, potřebují speciální 

metodické a strategické přístupy k úspěšným procesům učení,  

• jak vzít v úvahu, že dospělí čelí překážkám v učení v pracovním prostředí, kvůli 

mnoha faktorům. Jako důležitý faktor se zdá být osobní situace, která negativně 

ovlivňuje proces učení, zvýšená úzkost, práce a únava z rodinných povinností. 

Program školení musí být dostatečně flexibilní, aby účastníkům poskytl čas a 

prostor, 

• pracovníci s nízkým vzděláním, kteří nejsou zvyklí na učení, obvykle potřebují 

jasný a transparentní postup, nástroje pro nedostatečné (písemné) jazykové 

znalosti, motivační a povzbuzující zkušenosti s učením, 

• jak efektivněji navrhovat vzdělávací program pomocí situací učení v reálném 

životě? Obzvláště důležité jsou týmové procesy (dohoda o učení, skupinová 

cvičení), které přispívají k rozvoji ovzduší důvěry a podporují aktivní účast. 

9. PŘÍLOHY 

Příloha 1 
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Komponenty návrhu vzdělávacího programu pro dospělé 

 

Dále jsou uvedeny povinné složky vzdělávacího programu pro dospělé: 

 

 Název programu 

Název programu zkráceně a způsobem motivujícím dospělé zaměstnance. Měl by 

navozovat pozitivní asociace související s učením, ale také s cíli programu. 

 

 Celkové cíle programu 

Cíle definují obecně očekávané změny, kterých se má vzdělávacím programem 

dosáhnout. Jsou také zdůvodněním potřeby vzdělávání a jsou založeny na analýze 

potřeb cílových skupin. Z popisu účelu je zřejmé, že základní dovednosti a klíčové 

schopnosti jsou začleněny do cílů programu. 

 

 Cílová skupina 

Cílová skupina dospělých, na kterou je vzdělávací program zaměřen. Charakteristiky 

cílové skupiny je třeba analyzovat velmi pečlivě. Relevantní jsou například následující 

informace: pohlaví, věk, úroveň vzdělání, postavení v zaměstnání, aktuální dovednosti 

a schopnosti, zájmy a další relevantní údaje (status migranta, socioekonomický status 

atd.). Z popisu cílové skupiny může být zřejmé, na které potřeby je program zaměřen. 

 

 Specifické cíle programu 

Jedná se o specifické a měřitelné dovednosti a kompetence, které mají v rámci 

vzdělávání účastníci získat. Pro dospělé jsou také důležité postoje. 

V obsahu programu jsou definovány znalosti, dovednosti a kompetence ve vztahu ke 

každému specifickému cíli. 

 

 Obsah programu (standardy) 

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

 

Obsah Znalosti Dovednosti  

Např. gramotnost    

Matematický    

 

Znalosti a dovednosti lze definovat na různých úrovních obtížnosti (například pomocí 

taxonomie dle Blooma nebo Mezirowa). 

 

 Doba trvání programu 

Kolik hodin je plánováno pro realizaci vzdělávacího programu. 

 

 Katalog znalostí a dovedností, které budou hodnocen a metody hodnocení 
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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, jaká jsou kritéria pro úspěšné dokončení programu 

v případě, že existují. 

 

 Vstupní požadavky 

Pokud existují nějaké vstupní požadavky, musí být popsány zde. Například úroveň 

vzdělání, hodnocení, uznání výsledků předchozího učení atd. Zejména při tvorbě 

vzdělávacího programu pro zranitelné/nízkokvalifikované osoby musí být jasné, jaké 

překážky brání těmto dospělým v účasti v programu. 

 

 Požadavky na postup a dokončení programu 

Existují-li nějaké požadavky na postup a dokončení programu, musí být popsány zde. 

Tvůrce vzdělávacího programu musí citlivě přistupovat při stanovení požadavků na 

postup a dokončení programu, ty by neměly být příliš formalizovány. 

 

 Organizační aspekty realizace vzdělávacího programu 

Organizace vzdělávacího programu umožňuje jeho realizaci na základě propojení 

různých částí programu. Části vzdělávacího programu musí být navázány na celkové i 

specifické cíle a obsah (standardy). Prostředky pro realizaci těchto částí jsou metodické 

a didaktické přístupy: individuální nebo skupinové (kurz, konzultace, distanční, on-line 

atd.), stejně jako vhodné metody učení (přednáška, diskuse, hraní rolí, případová 

studie, studium různých zdrojů), a vhodné přístupy k hodnocení znalostí a dovedností 

(vzdělávací deník, individuální vzdělávací plán, portfolio, kariérní plány). 

 

 Formální požadavky a další znalosti a dovednosti školitelů 

Úroveň a oblast specializace školitelů vedle základních znalostí a dovedností, které 

školitelé musí mít. 

 

 Osvědčení o absolvování školení / docházce 

 

(Zdroj: Bernard Käpplinger, 2017: Kultura plánování programů ve vzdělávání 

dospělých) 
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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 

 
• 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      Psaní 

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 

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-mailu 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. 

Zdroj: https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-

skills/#ob=9957,9920&Toolsandresources5 

 

 

http://www.skillsnorway.no/
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9957,9920&Toolsandresources5
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9957,9920&Toolsandresources5
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Příloha 3 

 

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? 

• Jaká úroveň znalostí je nutná, aby účastníci mohli plnit své úkoly? 
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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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Modul 5 

Realizace vzdělávacího programu 

v základních pracovních dovednostech na 

pracovišti  

1. ÚVOD DO MODULU 

Modul obsahuje dva důležité cíle. Nejdůležitější je motivovat školitele ke kvalitní 

realizaci školení v pracovním prostředí. Pokud budou postupovat podle doporučení 

tohoto modulu, mohou být systematicky vyškoleni k provádění zcela praktické realizace 

školení WBBS, které bude šité na míru podle jedinečného pracovního prostředí, podle 

potřeb zaměstnanců a firmy. Nové znalosti, dovednosti a kompetence z předchozích 

modulů jim umožní sestavit obsah, který osloví účastníky školení správným způsobem. 

Druhým nejdůležitějším cílem je to, že školitelé vstupují do procesu vlastního osobního 

růstu a profesního rozvoje. Proto je v celém modulu věnována zvláštní pozornost učení 

prostřednictvím experimentování a posilování profesní identity, jakož i uznání a 

prohloubení specifických rysů profesního rozvoje školitelů. 

2. CÍL 

Cílem tohoto modulu je vybavit školitele dovednostmi, didaktickými postupy a znalostmi 

o pracovním prostředí pro samostatnou realizaci vzdělávání. V tomto modulu se školitelé 

seznámí s tím, co vede k úspěchu v procesu realizace školení WBBS a procvičí si 

schopnosti, jak zajistit přenos učení do praxe. Budou schopni navrhnout vzdělávací 

program šitý na míru konkrétní skupině vzdělávaných pracovníků. Dalším cílem tohoto 

modulu je posílení jejich vlastního profesního rozvoje a identity. 

3. ZDŮVODNĚNÍ (měřitelný hlavní cíl, transformace obsahu do 

této formy) 

Modul má dva hlavní cíle 

 
 Nejdůležitějším cílem tohoto modulu je umožnit školitelům získat dostatečné 

znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou nezbytné pro samostatnou 

realizaci školení v pracovním prostředí. Mají si osvojit dovednosti potřebné pro 

praktickou realizaci školení, které je přizpůsobeno jedinečnému pracovnímu 

prostředí, potřebám účastníků (zaměstnancům) a organizaci práce. Nové 

znalosti, dovednosti a kompetence jim umožní vhodně definovat obsah vhodný 

pro školení WBBS. 
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 Druhým nejdůležitějším cílem je, aby školitelé rozvíjeli svůj osobní růst a profesní 

rozvoj. Z tohoto důvodu je v celém modulu věnována zvláštní pozornost učení 

prostřednictvím malého praktického experimentu, posilování vlastní profesní 

identity, rozpoznávání a reflexe zvláštností kariérního rozvoje školených 

zaměstnanců. 

 

Hlavní cíle pro znalosti a dovednosti 
Cílem je získat znalosti a dovednosti, které mají mít školitelé po dokončení modulu: 

 

 Umět realizovat školení šité na míru cílové skupině a v procesu realizace ho 

individualizovat. 

 Získat dovednosti pro propojování nových znalostí s potřebami daného 

pracoviště. 

 Získat specifické didaktické znalosti pro vzdělávání dospělých v jejich pracovním 

prostředí. 

 Umět zabezpečit přenos učení do praxe. 

 Umět získat nezbytnou podporu mateřské firmy účastníků (zaměstnanců). 

 Seznámit se s technikami dokumentace a hodnocení úspěchů účastníků a 

věnovat zvláštní pozornost jejich úspěchům a změnám jejich chování na 

pracovišti. 

 Umět uplatnit různé didaktické postupy a nástroje, které přizpůsobí pracovnímu 

prostředí (např. didaktická redukce – zjednodušení a zpřehlednění vyučovaného 

obsahu). 

 
Hlavní cíle osobního rozvoje  

Cílem modulu je důraz na osobní růst a upevňování profesní identity školitelů: 
 

 Díky malým praktickým experimentům budou školitelé zvyšovat vlastní 

povědomí o významu učení jako jednoho z hlavních faktorů profesního růstu. 

 Jejich profesní identita bude posílena díky novým znalostem, dovednostem a 

zkušenostem. 

 Lépe pochopí svoji roli, postavení a vlastní organizaci práce ve vzdělávací 

instituci, která realizuje školení v oblasti rozvoje základních pracovních 

dovedností. 

 Budou moci využít své nové znalosti a dovednosti k vytvoření svého vlastního 

akčního plánu profesionálního růstu. 

4. CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou tohoto modulu jsou primárně zkušenější školitelé, kteří se chtějí 

zapojit do vzdělávání na pracovišti.  

 

Druhou potenciální cílovou skupinou mohou být také osoby s rozhodovací pravomocí, 

které chtějí být informovány o specifikách vzdělávání v základních pracovních 
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dovednostech přímo na pracovišti. V tomto případě bude nutné jim podrobněji vysvětlit 

některé základní pojmy (např. přenos učení, otevřený vzdělávací program atd.). 

 

Potenciální cílovou skupinou jsou také odborníci z jiných oborů, kteří si přejí absolvovat 

školení, aby získali kompetence pro realizaci školení WBBS v pracovním prostředí. V 

tomto případě by měl být kladen větší důraz na konkrétní prvky vzdělávání dospělých, 

popsané v Příručce pro samostudium. 

5. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

V rámci tohoto modulu získají účastníci znalosti a dovednosti: 

 

 Rozpoznají a porozumí výzvám a otevřeným otázkám nejen při přípravě, ale i při 

realizaci školení WBBS. 

 Budou umět samostatně plánovat, organizovat, realizovat a vyhodnocovat 

školení. 

 Budou umět identifikovat vzdělávací potřeby účastníků (zaměstnanců) a na jejich 

základě budou umět individualizovat vzdělávací proces podle potřeb účastníků. 

 Díky zjišťování potřeb konkrétní skupiny, budou vědět, jaké nejvhodnější metody 

a přístupy pro realizaci školení zvolit. 

 Budou vyškoleni k tomu, jak provádět přenos nových znalostí do pracovního 

prostředí, což znamená, že budou vybaveni takovými dovednostmi a didaktickými 

přístupy, které jsou k tomu potřebné. 

 Budou umět dokumentovat výsledky učení a hodnocení nových znalostí a 

dovedností účastníků školení WBBS. 

 Prostřednictvím školení WBBS a odborných znalostí v oboru si bude školitelé 

vědomi svého vlastního profesního růstu a stanou se sebevědomějšími v oblasti 

výuky WBBS. 

 Získají hlubší vhled do vlastního kariérního rozvoje a seznámí se se strategiemi a 

technikami, jak se vyhnout syndromu vyhoření. 

 Díky tomu budou rozvíjet vlastní poradenské a koučovací dovednosti. 

6. ZVLÁŠTNÍ DIDAKTICKÉ POŽADAVKY 

Rozsah tohoto modulu by měl být cca 6 hodin a zpravidla by neměl překročit ½ 

vzdělávacího dne celého školení. V případě rozšíření celého školení lze rozšířit i dobu 

trvání tohoto modulu. S ohledem na potřeby cílové skupiny má školitel dvě možnosti, 

jak organizovat modul 5 a vybere témata, která budou předmětem školení: 

 V případě trvání modulu po dobu 2 hodin, vybere tři nejdůležitější témata ze 

struktury modulu. 

 Pokud se rozhodne pro delší dobu trvání, je možno realizovat všech 6 témat. Zde 

je potřeba zdůraznit, že témata transferu učení do pracovního prostředí a 
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osobního a profesního rozvoje školitelů jsou velmi důležitá, takže by na ně mělo 

být alokováno více času. 

 

Vzdělávací modul je určen zkušeným školitelům v oblasti vzdělávání dospělých, kteří 

mají dobrý základ v teorii i praxi výuky.  Pokud je modul realizován pro méně zkušené 

školitele nebo pro odborníky z jiných oborů, měla by být na začátku vyjasněna 

terminologie. 

 

Výuka v pracovním prostředí vyžaduje pečlivou didaktickou přípravu, a to kvůli velmi 

různorodým faktorům, potřebám a překážkám na pracovišti. Školitel by měl nejprve 

vytvořit akční plán na úrovni vzdělávacího programu a poté na úrovni konkrétní 

vzdělávané skupiny. Teprve poté může přizpůsobit vzdělávací program podle potřeb 

jednotlivých účastníků. 

 

Struktura částečně otevřeného kurikula vyžaduje, aby učitelé dodržovali celkový rámec 

a přizpůsobili ho konkrétním potřebám v průběhu školení. 

Modulární základ školení umožňuje provádět celý modul nebo pouze vybraný obsah 

modulu, který je integrován do jiné struktury školení. Velmi zkušení školitelé již budou 

znát většinou popsaných postupů realizace a nemusí pro ně být opakovány. 

Přesto existují určitá specifika a jejich vzájemná propojení, na která je třeba upozornit 

(například: propojení mezi základními dovednostmi a skutečnou pracovní situací; využití 

autentických výukových materiálů z praxe atd.). Tato část realizace kurzu umožňuje 

školitelům dostatek prostoru pro kreativitu a originalitu. 

7. OBSAHOVÁ STRUKTURA 

Níže jsou uvedena různá témata, která jsou školiteli vybírána podle potřeb cílových 

skupin. Tento obsah překračuje rámcově přidělenou dobu na realizaci tohoto modulu. 

To má smysl v případě, že účastníci vyjádří potřebu získat konkrétní a podrobné znalosti 

o tom, jak provádět vzdělávání v oblasti základních dovedností v pracovním prostředí. 

 

Téma 1: Faktory, které umožňují větší úspěch při realizaci školení 

 

Účastníci získají základní znalosti o: 

 specifikách, která jsou podstatná pro vzdělávání v pracovním prostředí 

 okolnostech a vztazích v organizaci práce, které mají nejsilnější vliv na podmínky 

úspěchu a motivace účastníků 

 vlivu širšího organizačního klimatu firmy (otevřenost vůči změnám a inovacím, 

krizové řízení, vize rozvoje společnosti ...) 

 různých zdrojích specifických znalostí (např. od kolegů, účastí na vybraném 

školení atd.). 

 

Účastníci budou po absolvování tohoto tématu schopni: 
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 zohlednit pracovní prostředí účastníků jako faktor jejich učení 

 vytvářit různé příležitosti k učení pro zaměstnance s nízkou motivací ke 

vzdělávání 

 vnímat pracovní prostředí jako příležitost k učení a propagaci učení na pracovišti 

 pochopit význam rozvoje základních pracovních dovedností na pracovišti pro 

zlepšení obecné gramotnosti nízkokvalifikovaných zaměstnanců 

 

Trvání:     90 minut 

 

Téma 2: Kurz šitý na míru konkrétní cílové skupině  

 

Účastníci získají základní znalosti o tom: 

 jak vytvořit program šitý na míru 

 jak zasadit do kontextu obecné zásady 

 proč a kdy je třeba zkontrolovat, zda je návrh ve všech bodech vhodný pro 

konkrétní cílovou skupinu (spojit analýzu specifik cílových skupin, současné 

potřeby účastníků a potřeby firmy). 

 

Účastníci budou po dokončení vzdělávací jednotky schopni: 

 zajistit vhodné vzdělávací postupy pro firmu a její zaměstnance 

 i ve fázi realizace školení budou průběžně upozorňovat na potřeby zaměstnanců 

 brát v úvahu, na jaké úrovni aktuálně zvládají to, co je obsahem vzdělávání – 

porovnáním nabídky školení, úroveň skupiny i jednotlivce 

 vybrat vhodný obsah, který odpovídá stávajícím znalostem a potřebám 

zaměstnanců. 

 

Účastníci si budou po dokončení modulu vědomi: 

 důležitosti zohlednění stávajících znalostí, kognitivních schopností, zkušeností 

účastníků a individuálního přístupu k nim 

 každého jednotlivce při plánování školení 

 důležitosti atraktivního pojmenování školení WBBS. 

 

Trvání:     90 minut 

 

Téma 3: Přenos výsledků učení do pracovního prostředí 
 

V rámci tohoto tématu se účastníci seznámí se základními prvky úspěšného přenosu 

učení do pracovního prostředí prostřednictvím následujících podtémat: 

 jaké znalosti a základní dovednosti umožňují přenos učení 

 indikátory úspěšného přenosu výsledků učení do praxe 

 nebezpečí, kdy pracovní prostředí není připraveno akceptovat změny 

 

Účastníci si budou po dokončení modulu vědomi: 

 důležitosti propojení nových znalostí a schopností s těmi stávajícími 
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 významu přenosu výsledků učení do pracovního prostředí 

 jak probíhá proces učení v pracovním prostředí a jak zpracovat strategii přenosu 

výsledků učení do praxe 

 důležitosti připravenosti firmy na změny, které se projeví v důsledku rozvoje 

zaměstnanců 

 důležitosti akceptace změn, které budou výsledkem přenosu učení do pracovního 

prostředí a důležitost role školitele při zavádění změn 

 

Účastníci získají základní znalosti o: 

 zvyšování motivace zaměstnanců prostřednictvím pozitivních zkušeností s 

učením 

 propojení nových znalostí s potřebami a požadavky pracoviště 

 plánování vzdělávacích aktivit se zapojením konkrétních pracovních úkolů jako 

způsob zajištění dlouhodobých efektů učení. 

 

Trvání:     180 minut 

 

Téma 4: Efektivní didaktické přístupy a nástroje pro zajištění přenosu učení do 

praxe (realizace) 
 

Účastníci se seznámí s: 

 motivačním modelem, který pomůže účastníkům v pracovním prostředí aktivovat 

nové znalosti a dovednosti 

 malým praktickým experimentem s novými znalostmi na pracovišti 

 indikátory správného použití konkrétních přístupů a nástrojů učení 

 důsledky dobrého a špatného výběru didaktických přístupů a nástrojů (zážitkový 

workshop) 

 

Účastníci získají základní znalosti o: 

 využití akčního přístupu a skupinové práce pro efektivnější učení účastníků 

 didaktické redukci pro lepší porozumění obsahu  

 plánování struktury učební jednotky  

 používání jazyka odpovídajícího konkrétní cílové skupině 

 využití kratších učebních jednotek k zajištění dlouhodobých studijních efektů s 

přihlédnutím k relevanci obsahu a přípravě účastníků pro následný přenos toho, 

co se naučili do praxe. 

 

Účastníci budou po dokončení vzdělávací jednotky schopni: 

 podporovat u nízkokvalifikovaných zaměstnanců zafixování dlouhodobých efektů 

učení prostřednictvím využití kratších studijních jednotek. 

 

Účastníci si budou po dokončení modulu vědomi: 

 důležitosti zohlednění různých stylů učení zaměstnanců 

 důležitosti zajištění vhodné atmosféry pro učení 
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 důležitosti zohlednění potřeb účastníků v malých skupinách a používání 

kreativních metod učení 

 významu neformálního učení 

 významu přístupu tzv. situovaného učení a autentického prostředí pro učení, 

zohlednění kognitivního, emočního a sociálního aspektu učení u 

nízkokvalifikovaných zaměstnanců. 

 

Trvání:     45 minut 

 

Téma 5: Dokumentace výsledků učení s ohledem na přenos učení do praxe 

 

Účastníci se seznámí s monitorováním výsledků učení ze tří hledisek: 

 pohled jednotlivce: funkce individuálního plánu a vzdělávacího deníku při 

sledování dosažených výsledků učení 

 pohled pracoviště, firmy: sledování výsledků učení s cílem prokázat ekonomický 

přínos pro firmu a prokázat účinnost školení 

 z hlediska profesionalizace: učení se praxí, hlubší pochopení procesů a výzkum 

 

Účastníci získají základní znalosti o: 

 dokumentování výsledků učení 

 

Účastníci si budou po dokončení modulu vědomi: 

 významu průběžného hodnocení výsledků učení v souvislosti s přenosem 

výsledků učení do praxe 

 

Trvání:     45 minut 

 

Téma 6: Osobní program profesního rozvoje a rozvoje profesionality 

 

Účastníci budou po dokončení modulu schopni: 

 rozpoznat a formulovat výzvy profesionála, který pracuje v této oblasti (výzvy, 

kterým mohou na tomto poli čelit). Rozpoznat a formulovat vlastní výzvy, kterým 

bude čelit v oblasti vzdělávání ve firmách 

 hlubšího pochopení vlastní situace ve vztahu k jiné profesní komunitě a ve vztahu 

k obecné situaci ve společnosti 

 získat vhled do obecných zákonů profesního rozvoje a jeho aplikací pro vlastní 

kariérní postup 

 slučování teorie a zkušeností do nového vhledu, který vede k potřebě změnit 

osobní kariérní rozvoj 

 navrhnout individuální kurz profesního rozvoje s ohledem na práci 

s nízkokvalifkovanými zaměstnanci 

 správně používat strategie k prevenci vlastního vyhoření 

 jasně definovat vlastní roli a hledat vhodnou rovnováhu mezi různými zájmy 

všech zúčastněných stran 
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Účastníci si budou po dokončení modulu vědomi: 

 důležitosti malého praktického experimentu pro vlastní profesní rozvoj 

 důležitosti posílení profesionální identity prostřednictvím konfrontace s novými 

výzvami. 

 

Trvání:     90 minut 

 

8. TIPY PRO LEKTORY  

Pravidla, která musí školitelé pečlivě zvážit při plánování obsahu a realizace tohoto 

modulu: 

 

1. Lektor musí velmi dobře vědět, kdo jsou účastníci školení. Nejlepší způsob je 

uspořádat intenzivní diskusi, v rámci které  mají účastníci prostor hovořit o svých 

potřebách. Poté musí školitel naplánovat, jaký důraz bude kladen na profesní 

rozvoj v obsahu školení, s přihlédnutím k  potřebám budoucích školitelů 

nízkokvalifikovaných či nekvalifikovaných pracovníků v základních pracovních 

dovednostech (například většina účastníků jsou zkušení školitelé, nebo je skupina 

smíšená, má některé specifické potřeby…). 

   

2. Ještě předtím, než lektor začne připravovat konkrétní obsah modulu, je třeba, 

aby přemýšlel o jeho přizpůsobení konkrétním firmám (jejich  potřebám). Lektor 

musí být obzvláště opatrný při výběru obsahu na základě předchozích zkušeností 

účastníků nebo odborníků, kteří se školení účastní. V této chvíli je velmi důležité, 

aby existovala rovnováha mezi potřebami konkrétních účastníků školení 

budoucích školitelů WBBS a očekávanými potřebami klientů, kterými jsou firmy. 

 

3. Lektor pečlivě přemýšlí o třech úrovních plánování učebních osnov, programové 

úrovni, konkrétní úrovni skupiny a jednotlivců. Modul 5 vyžaduje, aby lektoři 

důsledně připravovali školení podle tohoto principu. To například znamená, že 

zvláštní pozornost musí být věnována důvodům a vysvětlení argumentů 

týkajících se osobních zkušeností budoucích školitelů WBBS, a ti musí připravit 

svůj osobní plán pro realizaci školení WBBS v rámci tohoto školení. 

 

4. Lektor má  možnost využít měsíční přestávku v dynamice školení v pracovním 

prostředí. Vysvětlí procesy a úkoly jednotlivců v rámci této přestávky a na co se 

připraví pro následné školení po přestávce. Tímto způsobem získají školitelé 

osobní zkušenosti, které jim pomohou pochopit tři úrovně zpracovaných 

vzdělávacích plánů šitých na míru. 
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9. PŘÍLOHY  

Příloha 1 

 

Formulář pro plánování realizace školení WBBS 

Následující formulář slouží jako pomůcka při plánování realizace školení WBBS, aby 

pomohl školitelům začít. Uvedené kroky nejsou vyčerpávající,  školitelé se jimi mohou 

inspirovat a přizpůsobit je svým vlastním potřebám a situacím.  

Krok 1: Začněte se studenty  

Jako školitel WBBS musíte před zahájením školení zvážit mnoho aspektů a vypořádat 

se s mnoha výzvami, které se liší od těch, kterým čelíte při výuce dospělých ve třídě. 

Můžete začít s účastníky. Co o nich víte? Udělejte si pár poznámek. Pokud jste se o nich 

mnoho nedozvěděli, poznamenejte si, jaké informace mohou být pro vaše školení 

důležité a při zahájení školení je s účastníky proberte. 

Vím, že… 

Při zahájení budu hovořit o… 

Krok 2: Seznamte se s pracovištěm a jeho požadavky 

 Co víte o pracovišti účastníků? Podívejte se na něj z pohledu zaměstnanců i z pohledu 

vás, jako školitele. 

 Pohled zaměstnance:  Pohled školitele: 

Pracoviště nabízí dobré příležitosti jako místo k 

učení! 

⮚ Můžete účastníky nechat popsat konkrétní 

situace. 

⮚ Můžete využít reálné dokumenty, slovník i 

problémové situace k řešení. 

⮚ Můžete si pracoviště prohlédnout v době, 

kdy zaměstnanci pracují a definovat si 

možný obsah školení založený na 

konkrétní práci.  

⮚ Můžete pozorovat zaměstnance při plnění 

jejich povinnosti (v koordinaci s jejich 

nadřízeným). 

⮚ Sledujte bezpečnost práce 

Důležité pro vaše plánování 

⮚ Vždy předpokládejte, že vaši účastníci jsou 

kompetentní zaměstnanci, kteří mají 

hodně pracovních zkušeností! 

⮚ Nechte je vlastní znalosti a zkušenosti 

popsat! 

⮚ Nepředpokládejte nedostatky; ani z 

hlediska obsahu ani z hlediska schopnosti 

vzdělávání! 

⮚ Využijte kompetence účastníků k učení. 

⮚ Respektujte skutečnost, že zaměstnanci se 

učí jinak. Považujte to za výzvu pro 

didaktickou akci. 

⮚ Požadavky vzdělávané skupiny vyžadují 

veškeré naše vzdělávací know-how. To 

zahrnuje naši flexibilitu při hodnocení 

účastníků na základě jejich předchozích 

zkušeností, přání a potřeb. 

Krok 3: Využijte místo ke vzdělávání ve firmě jako zdroj 
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Vždy se ujistěte, že jste dobře připraven zabezpečit školení na pracovišti v pracovních 

situacích a s využitím kompetencí účastníků. 

Kde se může školení konat?  

Mezi prostory, které lze použít, patří školicí místnost, dílna a skutečná komunikační 

situace, jako je převod směny ... 

Jaké pracovní situace už jsem poznal, a které proměním v učební témata? 

Jaké skutečné materiály využiji v učebních tématech? Příklady zahrnují dokumenty, 

popisy případů o problému společnosti učící se stránky a popisy učení, fotografie 

stránek ... 

Jak mohu zohlednit odborné znalosti účastníků a využít je při školení? 

Kdo je kromě účastníků pro mě důležitou kontaktní osobou ve firmě? 

Krok 4: Prioritizace vzdělávacích témat  

Jasná struktura a určení důležitosti témat vyjasní roli školitele. Využijte neformálních 

situací na pracovišti k pozorování a diskusi o obsahu a šíři témat.  

Příklady otázek:  

Jak jste se dostal na školení?  

Jaké by měly být první zkušenosti účastníků s vámi a mezi sebou?  

Co byste měli vzít s sebou?  

Co se sami chcete naučit?  

Co potřebují účastníci vědět o vás a školení WBBS?  

Jaké je první téma učení?  

 

Na co byste neměl zapomenout: 

Uvítání, projevení zájmu, např. se zeptejte, jaký byl den.  

Název tématu.  

Pojmenujte cíl školení a konkrétní lekce školení.  

Uveďte přehled.  

Jsou popsány konkrétní pracovní situace, zeptejte se například: Co funguje dobře? 

Jaké oblasti je třeba zlepšit?  

Praxe, praxe, praxe.  

Školení by mělo zaměstnance motivovat, aby si věci vyzkoušeli na pracovišti; zeptat 

se, co se podařilo a jak.  

Nabídněte zpětnou vazbu na učení a sebehodnocení. 
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Chvalte, chvalte, chvalte. 

Vždy povzbuzujte.  

Co nejvíce vizualizace.  

Využívejte různé vzdělávací kanály. 

Krok 5: Vytvořte si svojí vlastní typickou strukturu vzdělávací lekce 

Zkušení školitelé využívají níže uvedenou strukturu. Můžete ji využít v rozsahu a 

způsobem, který považujete za vhodný pro danou situaci. 

Cíl Způsob dosažení 

Využít neformální pracovní 

situaci účastníků 

Jak se máte? 

Jak se vám daří v práci? 

Na čem právě pracujete? 

Vzpomeňte minulou lekci, 

setkání 

 

Co jste si zapamatovali od minule? 

Něco vás nebavilo? Co to bylo? 

Co si chcete zopakovat nebo rozšířit?  

Zabezpečte transfer toho, co se 

naučili do pracovního prostředí  

Kdy jste se naposledy s takovou situací 

setkali? 

Pomohlo vám to, co jste se naučili? 

Budete to využívat? 

Koordinace témat/obsahu Co byste se dnes chtěli naučit? 

Máte nějaké nové téma, které byste chtěli 

zařadit příště? 

Opakování obsahu  

Úvod do nového obsahu Jako příklad uveďte skutečnou pracovní 

situaci: 

● Jako vstup využijte obrázek, citát, 

dokument, popis situace 

● Využijte brainstorming k zapojení účastníků  

Běžná praxe Závisí na skupině a obsahu... 

 

Posilujte soustředění Přestávka, větrání, pohyb, občerstvení 

 

Individuální úkoly Závisí na skupině a obsahu... 
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Hodnocení Čeho jsme dosáhli? 

 

Transfer  Co si odnášíte a co vyzkoušíte? 

Co musíte zkusit? 

Reflexe Co pro mě dnes bylo užitečné/důležité? 

Co dnes šlo dobře a co hůře? 

Co bude stejné jako dříve? 

Co se změní? 

Výhled O čem se budeme bavit příště? 

  

Transparentnost Poznámky pro diskusi s nadřízenými. Zahrňte 

přání účastníků: Jakou podporu potřebuji na 

svém pracovišti od kolegů a nadřízených? 

 

Upraveno z: AoG-Weiterbildung für Trainer/innen, by R. Klein & M. Rudolph, 2017, 

Dortmund  
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Příloha 2 

 

Příklad individuálního vzdělávacího plánu 

 

VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

Jméno:_________________________________________________   

Firma: _________________________________________________   

Název vzdělávacího programu:___________________________________________ 

Období:  ___________________________________________________ 

Školitel:  __________________________________________________ 

Tento formulář slouží pro záznam toho, čeho chcete dosáhnout. Podíváme se na něj 

na konci kurzu a zhodnotíme, co se vám povedlo.  

  1. Čeho chcete dosáhnout absolvováním tohoto 

kurzu?  

2. Jaké znalosti a dovednosti si chcete zlepšit? 

  

3. Proč?    

4. Jak toho chcete dosáhnout?  

5. Čeho byste chtěl dosáhnout na konci kurzu? 

 

 

Co se chce účastník naučit  

Účastníkova situace a 

motivace  

Jakl se chce účastník 

vzdělávat 

Měřitelné cíle pro hodnocení 

pokroku 
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HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: _______________   Školitel:   _______________   Datum: ____________ 

 
 
Převzato z: An Adult Literacy and Numeracy Curriculum Framework for Scotland, p.128-129, by Learning 
Connections/Communities Scotland (2003). Edinburgh, Scotland: Scottish Executive.    

1. Co jste účastí v kurzu získal?  

 

 

 

 

2. Jaké znalosti a dovednosti jste si vylepšil? 

Účastníkovy cíle   

Hodnocení vzhledem k 

cílům  

Transfer nově naučeného 

do pracovních situací   

Plánování dalšího vzdělávání   

3. Popište podrobněji zlepšení.  

4. Co se tím pro vás změnilo?  

5. Co budete dělat nyní?  
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Příloha 3 

Jak zajistit přenos naučeného do praxe? 

Co je přenos naučeného? 

Stručně řečeno, přenos učení znamená přenos naučených dovedností do jiných 

srovnatelných situací. V rámci školení WBBS je přenos učení nevyhnutelně součástí 

školení, protože se očekává, že zaměstnanci budou schopni uspět v situacích, které 

pro ně byly dříve náročné. V každodenní praxi je třeba plnit to, co je na pracovišti 

potřeba, zapojením potřebných a připravených pracovníků. Školitel usnadňuje tento 

proces definováním úkolů přenosu společně s účastníky školení a ve spolupráci s 

potřebnými partnery. Konkrétním příkladem je situace, kdy se od účastníků očekává, 

že se naučí vyhledávat denní pracovní pokyny pomocí podnikového IT systému. 

Zajištění přenosu učení 

Bez účinného přenosu učení by veškeré úsilí vynaložené na vzdělávání nemělo smysl. 

Rothwell (2002) ve svém modelu procesu učení na pracovišti navrhuje, aby tyto 

činnosti byly plánovány v souladu s následujícími třemi klíčovými kroky: přesun 

informací, aplikace znalostí a reflexe učení. V rámci školení WBBS by měli účastníci 

projít následujícími kroky procesu učení na pracovišti: 

 

 

Obrázek: Kroky vzdělávacího procesu v pracovním prostředí (Javrh, 2019) 

.  

 
  

Kroky procesu učení na pracovišti

Aplikace a testování znalostí ve 

vztahu k požadavkům pracovního 

místa

Používání v každodenní praxi
Zvyšování povědomí o vzdělávacím 

procesu, o kvalitě a množství nových 

Spouštěcí situace

Proces neformálního  

učení

Změna znalosti/získání 

informací

Propojení původních a nových znalostí 

a zkušeností

Aplikace znalostí

Testování v každodenní praxi/životě
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Příloha 4 

Instrukce pro malý praktický experiment 

 

Instrukce pro účastníky školení školitelů v průběhu měsíční přestávky v rámci školení 

kompetentních školitelů WBBS (využity v rámci pilotního testování ve Slovinsku 2019. 

Vypracování osobního programu bylo podmínkou pro získání certifikátu). 

 

Návrh osobního programu v rámci vlastní vzdělávací organizace: 

1. Každý účastník školení na základě nových znalostí získaných v prvních dnech 

školení navrhne svůj pracovní program, který nejlépe vyhovuje jeho pracovním 

podmínkám a potřebám vlastního prostředí a jeho předchozím zkušenostem. Při 

tom bude používat celou řadu nástrojů a řešení z tréninku a ze své praxe, o 

kterých věří, že může otestovat. 

2. Během měsíční přestávky ve školení vytvoří konkrétní plán pro malé praktické 

experimentování a projedná ho se svým kolegou nebo nadřízeným v práci. V 

případě potřeby plán upraví. 

3. Vede deník malých praktických experimentů a dalších poznatků. 

4. Na základě zkušeností získaných během malých praktických experimentů vytvoří 

osobní pracovní program pro další období, ve kterém zapíše důležité principy, 

vize, účel a instrukce, které bude nadále využívat. 

5. Zvláštní pozornost bude věnovat oblasti osobních výzev a dilemat své kariéry a 

objasnění otázky: „Je školení v základních pracovních dovednostech opravdu to, 

co chci dělat?“ nebo „Je to moje poslání?“ 

6. Připraví krátkou prezentaci toho, co se během měsíce experimentů stalo. V 

poslední den představí v krátké prezentaci svůj program ostatním účastníkům 

školení („Moje osobní vize a program školení v základních pracovních 

dovednostech na pracovišti“). 

7. Aktivně se účastní vzájemného hodnocení prezentací a práce ostatních 

účastníků. 

 

 

 

 

 

Příloha 5 
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Inovativní nástroje pro motivaci zaměstnanců k učení – vzdělávací videa 

Videa jsou zvláště užitečné pro dospělé, kteří mají problémy s psanými texty, a proto 

lépe přijímají informace prostřednictvím videa. Videa zahrnují osobní příběhy 

vypravěčů, které jsou prezentovány způsobem, odhalujícím přenositelné zážitky, s 

nimiž se různí dospělí snadno ztotožní. Nadšení hlavních vypravěčů ohledně změn, ke 

kterým došlo, je přenositelné na jiné účastníky školení. Každé video obsahuje konkrétní 

pokyny, jak učinit první krok za účelem rozvoje vybrané kompetence. Didaktická forma 

filmu je přizpůsobena ohroženým skupinám dospělých, takže vzdělávací obsah je 

prezentován velmi jasným a jednoduchým způsobem. Filmy lze použít buď pro 

individuální učení, nebo jako nástroj pro skupinovou práci, jako motivaci k zapojení 

nebo jako shrnutí pro opakování. 

Uživatelsky přívětivá videa prezentují vždy základní informace o jedné kompetenci - 

reakce na skutečné potřeby jednotlivců v reálných 

životních situacích, například nezaměstnaný muž, 

mladá migrantka, mladý člověk předčasně opouštějící 

vzdělávání, atd. 

Ve videu je hlavní důraz kladen na osobní zkušenost 

jednotlivce a na rozvoj konkrétní klíčové kompetence 

prostřednictvím nějaké změny, kterou protagonista 

zažil. 

Vzdělávací videa jsou praktické nástroje pro animaci 

a motivaci účastníků školení z různých ohrožených 

skupin. Mají motivační charakter a oslovují účastníky 

prostřednictvím vzorů rolí, které mají každodenní 

problémy, ale řeší je prostřednictvím učení. 

Představení osobního příběhu umožňuje identifikaci 

účastníků v oblasti vzdělávání dospělých a učení jako 

akt protagonisty ve videu je nutí myslet si: „Mohu to udělat také, musím něco udělat.“  

Emotivní osobní příběhy vede účastníky k rozhodování o individuálních aktivitách, 

návštěvě vzdělávací instituce, získání informací o vzdělávacích programech. Videa jsou 

strukturována tak, aby se diváci uvolněně a vtipně dozvěděli o všech hlavních 

charakteristikách vybrané klíčové kompetence. 

Odkaz na vzdělávací videa (s anglickými titulky):  

https://pismenost.acs.si/en/resources/educational-audio-and-visual-resources/visual-

resources/on-the-path-to-a-successful-life/ .  

 

  

Obrázek: Mladá migrantka ve videu 

„Komunikace v mateřském jazyce“ 

https://pismenost.acs.si/en/resources/educational-audio-and-visual-resources/visual-resources/on-the-path-to-a-successful-life/
https://pismenost.acs.si/en/resources/educational-audio-and-visual-resources/visual-resources/on-the-path-to-a-successful-life/
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Modul 6  

Hodnocení a monitorování  

1. ÚVOD DO MODULU 

Tento modul uzavírá celý vzdělávací program pro školitele základních pracovních 

dovedností. Současně byl školitel veden k tomu, aby zohlednil nové potřeby, které se 

objevují během procesu učení v pracovním prostředí. Ve většině případů se jedná o 

latentní potřeby, které dosud nebyly otevřeně vyjádřeny, a sami účastníci školení o nich 

často ani nevědí. Hodnocení v rámci školení WBBS je důležitým krokem v rozvoji 

celoživotního učení v pracovním prostředí. 

Školení pro nízkokvalifikované zaměstnance by nemělo být chápáno jako jednorázová 

aktivita. Naopak počáteční školení WBBS pro zaměstnance je odrazovým můstkem 

vedoucím k vizi překračující konkrétní úspěchy učení. Nové výzkumy odhalily, že 

individuální životní kontexty a jeho projekty každodenního učení jsou důležitými faktory 

vzdělávacích procesů. Nejsou však jedinými faktory ovlivňujícími učení; důležitá je také 

individuální orientace a hodnoty, protože nepochybně ovlivňují výsledky učení. Pro účely 

vzdělávání v pracovním prostředí je třeba tyto faktory také zohlednit. Dospělí jsou 

motivováni učit se to, co je pro ně smysluplné; učí se tak, že propojují nové znalosti s 

existujícími nebo se získanými zkušenostmi; že chtějí (a musí) převzít odpovědnost za 

své učení, pokud jim je tato příležitost vůbec dána a jsou dostatečně motivováni k učení. 

Proto se tento modul zaměřuje na poměrně obtížný úkol: školitelé mají být připraveni 

k realizaci hodnocení a sebehodnocení. Důležitým cílem celostního kurikula je, jak již 

bylo uvedeno, vyškolit kompetentního školitele, který chápe, proč je hodnocení tak 

klíčovou fází procesu WBBS a jak ho realizovat.  

Kromě toho je možné na základě výsledků hodnocení rozpoznat příležitosti pro nové 

vzdělávací programy. Školitel musí být schopen zjistit, jakým způsobem a do jaké míry 

program školení pomohl zaměstnancům lépe pracovat v práci. A v neposlední řadě být 

schopen připravit individuální záznam výsledků učení pro zaměstnance, který posílí 

jejich pozitivní studijní zkušenosti a bude mít význam a hodnotu pro firmu a pro 

individuální kariérní rozvoj. Školitel musí umět využít význam a přínosy výsledků 

hodnocení v komunikaci se zástupci firmy. 

 

2. CÍL 

Cílem tohoto modulu je vybavit školitele dovednostmi, didaktickými postupy a znalostmi 

o pracovním prostředí pro nezávislé hodnocení realizace školení. Poskytne školitelům 
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návod, jak ukončit školení WBBS, se zvláštním důrazem na metody hodnocení. Školitelé 

budou na základě získaných poznatků schopni vytvořit praktický plán hodnocení 

realizace školení pro konkrétní skupinu. Dalším cílem modulu je posílit profesní rozvoj 

školitelů. 

 

2. ZDŮVODNĚNÍ (měřitelný hlavní cíl, transformace obsahu do 

této formy) 

Hlavní cíle tohoto modulu 

Primárním záměrem tohoto modulu je obohatit školitele o nástroje pro hodnocení  

během a po skončení školení WBBS v pracovním prostředí. Školitel dále: 

 pochopí význam hodnocení 

 naučí se prezentovat výsledky hodnocení a diskutovat o nich se zástupci 

firmy a účastníky školení 

 naučí se na základě výsledků školení navrhovat potenciální následné kurzy 

dalšího vzdělávání 

 bude umět posoudit, zda školení WBBS pomohlo účastníkům zlepšit jejich 

výkon v práci 

 bude umět připravit osvědčení o účasti na školení WBBS, které bude 

vypovídat o tom, co se účastník naučil 

Hlavní cíle pro znalosti a dovedností 

 účastníci budou schopni připravit hodnocení na míru daného školení WBBS 

 získají dovednosti pro provazování nových znalostí účastníků s potřebami 

jejich pracoviště 

 získají specifické didaktické znalosti pro práci se vzděláváním dospělých na 

pracovišti 

 budou vědět, jak zajistit přenos učení do praxe 

 budou vědět, jak prezentovat výsledky hodnocení zástupcům firmy 

 seznámí se s technikami hodnocení 

 budou umět vhodně použít různé metody a nástroje hodnocení, které 

přizpůsobí pracovnímu prostředí (např. výběr modelů hodnocení). 

 

Cíle modulu pro osobní růst a upevňování profesní identity školitelů 

 školitelé budou umět lépe provádět hodnocení, které jim následně umožní 

větší osobní růst 

 jejich profesní identita bude posílena díky novým znalostem a zkušenostem 

 lépe pochopí svoji roli a postavení ve vlastní organizaci (vzdělávací instituce, 
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která realizuje školení základních pracovních dovedností). 

3. CÍLOVÁ SKUPINA 

Tento modul je určen především zkušenějším školitelům, kteří chtějí provádět školení 

na pracovišti. Cílové skupiny jsou proto odborníky v oblasti vzdělávání dospělých, kteří 

jsou zapojeni nebo se chtějí zapojit do školení WBBS: 

 školitelé školitelů  

 školitelé dospělých, kteří nepřímo poskytují přenos učení do praxe pracujícím 

dospělým 

 koordinátoři vzdělávání dospělých 

 konzultanti v oblasti vzdělávání dospělých 

 odborníci ze vzdělávacích institucích, kteří hrají důležitou roli při nabídce 

školení WBBS (‚otvírači‘ dveří nebo vedoucí projektů) 

4. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Po absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni 

 identifikovat rozsah, cíle a metody hodnocení 

 stanovit kritéria hodnocení 

 nastavit standardy pro hodnocení  

 naplánovat všechny fáze hodnocení v průběhu přípravy a realizace školení: 

 analýza potřeb 

 návrh školení 

 vývoj školení 

 realizace školení 

 ex-post hodnocení 

 vědět, jak by měly být prezentovány výsledky hodnocení zástupcům firem i 

účastníkům školení. 
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5. ZVLÁŠTNÍ DIDAKTICKÉ POŽADAVKY 

Tento modul by měl sestávat z minimálně 6 a maximálně 15 hodin, aby bylo možné se 

ponořit do větší hloubky problému. 

Pracovní prostředí vyžaduje speciální didaktické úpravy kvůli různorodým faktorům, 

potřebám a překážkám. Školitelé by si měli nejprve připravit akční plány na úrovni 

vzdělávacího programu, na který by měl navazovat plán šitý na míru konkrétnímu 

školení. 

Školitel musí být flexibilní a řídit se celkovým rámcem a flexibilně jej přizpůsobovat 

konkrétním potřebám. 

Modulární forma školení umožňuje jeho účastníkům se věnovat buď některým nebo 

všem modulům. Zkušení školitelé již možná znají některé postupy popsané v tomto 

modulu, ale zároveň jim modul poskytuje prostor pro další vývoj, např. seznámit se s 

uvedenými příklady scénářů hodnocení. 

6. OBSAHOVÁ STRUKTURA 

Tato část by neměla být považována za ideální plán hodnocení, protože školitelé mohou 

přizpůsobit jeho obsah na základě různých pracovních situací. Je třeba upozornit, že 

stejně jako v jakémkoliv plánu hodnocení mohou výsledky hodnocení jedné fáze školiteli 

pomoci zlepšit celkové probíhající školení. Volba způsobu sběru dat je také v rukou 

školitele. Například školitel, který zároveň působí jako hodnotitel, by se mohl 

rozhodnout použít kvalitativní výzkumný přístup, využívající spíše rozhovory s účastníky 

v průběhu školení než průzkum na konci školení podle Likertovy stupnice. Důrazně se 

doporučuje, aby školitel-hodnotitel při vytváření evaluačních otázek odkazoval na 

předchozí moduly. 

 
Témata Trvání  

1. Úvod do konceptu hodnocení 60 minut 

2. Modely hodnocení 60 minut 

3. Zpětná vazba k hodnocení  30 - 60 minut 

4. Plán hodnocení  60 minut 

5. Fáze hodnocení 120 – 240 minut 

6. Uzavření hodnocení 30 minut 

* Nástroje modulu 6.1 byl vytvořeny jako příklady toho, jak může školitel organizovat 

strukturu obsahu následujících témat. Příklady lze nalézt v příloze „Nástroje a dobré 

praxe“. 
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Téma 1: Úvod do konceptu hodnocení  

 

Účastníci získají základní znalosti o: 

 různých konceptech průběžného hodnocení školení WBBS 

 důležitosti hodnocení školení 

Účastníci budou schopni: 

 představit si, co je hodnocení 

 pochopit roli a funkci hodnocení 

 akceptovat očekávání hodnocení školení WBBS 

 definovat kontext hodnocení 

Na konci tématu budou účastníci chápat: 

 důležitost individuálního přístupu k hodnocení 

 

Trvání: 60 minut 

 

Téma 2: Modely hodnocení  

 

Účastníci získají základní znalosti o: 

 různých modelech hodnocení, které lze použít v různých formátech školení WBBS 

 fázích různých modelů hodnocení a jak je nejlépe přizpůsobit konkrétní situaci 

 pragmatickém přístupu k hodnocení, který je třeba aplikovat pro školení WBBS 

Účastníci budou schopni: 

 pochopit účelnost různých postupů, používaných v každém z modelů hodnocení 

 pochopit různé role, které může mít hodnotitel v procesu hodnocení 

 umět porovnat různé dostupné modely hodnocení 

Na konci tématu budou účastníci umět použít: 

 Kirkpatrickův model 

 Gruwe hodnotící přístup 

 model ADDIE 

 čtyřohniskový model Stephena Brookfielda 

 Indikátory úspěšnosti školení WBBS 

 

Trvání: 60 minut 

 

Téma 3: Workshop – Zpětná vazba v modelech hodnocení  

 

Školitel moderuje skupinovou diskusi a zapisuje do návrhy vzešlé z brainstormingu pro 

přípravu plánu hodnocení školení WBBS. 

Na konci tématu budou účastníci schopni odpovědět na otázky: 

 Jaký je účel hodnocení? 

 Jaké zdroje jsou k dispozici? 

 Pro koho je hodnocení zpracováváno? 
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Trvání: 30 – 60 minut 

 

Téma 4: Plán hodnocení školení WBBS  

 

Účastníci získají základní znalosti o: 

 analýze trhu, která je nezbytná přípravu školení WBBS  

Účastníci budou schopni: 

 rozumět různým rolím v procesu hodnocení 

 rozpoznat kompetence hodnotitele pro hodnocení i autoevaluaci (interní / externí 

hodnocení) 

 rozvíjet kritický přístup (pokud hodnotí vlastní školení) 

Na konci tématu budou účastníci znát: 

 důležitost a účinnost plánu školení 

 

Trvání:60 minut 

 

Téma 5: Fáze hodnocení  

 

Účastníci získají základní znalosti o: 

 různých fázích hodnocení. 

Účastníci budou schopni posoudit: 

 zda je školení postaveno na potřebách klíčových zúčastněných stran (zástupců 

firmy i školených zaměstnanců) 

 vhodnost výukových a učebních materiálů vzhledem k zamýšleným vzdělávacím 

cílům školení 

 posoudit a identifikovat potenciální nedostatky školení 

 účinnost školení WBBS s ohledem na zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců  

Na konci modulu budou účastníci umět připravit hodnocení pro fáze školení: 

 analýza vzdělávacích potřeb 

 návrh školení 

 vývoj vzdělávacího programu 

 realizace školení 

 školení po dokončení 

 

Trvání: 120 – 240 minut 

 

Téma 6: Uzavření hodnocení 

 

Na konci tématu budou účastníci schopni prezentovat případové studie a zpětnou vazbu 

pro další hodnocení školení WBBS. 

Trvání: 30 minut 
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Příklad: 

Krátká reflexe: Na základě skutečného příběhu! 

Byl to jeho poslední den v loděnici. Školitel zabalil učební deníky účastníků a pracovníků 

(viz příloha 3.5). V sekci „poznámky“ svého deníku napsal jeden student Angelo: 

„Nejsem si jistý, zda mohu říci, že to bylo dobré školení. Vím, že školitel se snažil, ale 

celou dobu jsem měl pocit, že mi to nesedí. Sotva jsem zvládal požadavky školení a 

domácí závazky. Příště se takového školení nezúčastním.“  

Školitel nebyl s tímto komentářem spokojen. Co udělal špatně? Byly to metody, které 

použil? Byl to návrh školení? Byl to proces hodnocení? Dal tomuto účastníkovi školení 

dostatek času a prostoru, aby vyjádřil své pocity? Byly během školení oceněny pracovní 

a životní zkušenosti pracovníka? 

Situace, jako je tato, se stane i tomu nejlepšímu z nás, dokonce i těm, kteří pracují 

intenzivně, ať už 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 stran (zástupcům firmy a 

zaměstnancům)? Jak můžeme zajistit zlepšení školení pro další realizaci? 

 

7. TIPY PRO LEKTORY  

Doporučení pro školitele při plánování obsahu a implementace tohoto modulu: 

1.  Na začátku modulu se doporučuje seznámit účastníky navzájem, podat jim přehled 

o cílech modulu a porozumět jejich očekáváním. Toho lze dosáhnout prostřednictvím 

diskusí nebo průzkumu. 

2.  Jakmile budou školitelé znát potřeby a motivace účastníků k učení, je třeba 

přizpůsobit vzdělávací program tak, aby vyhovoval účastníkům školení, pomohl 

školiteli zapojit účastníky školení a dosáhnout lepších výsledků. Získání důvěry 

účastníků navíc povede k tomu, že budou účastníci vnímavější a zapojí se aktivně 

do školení. 

3Školitel by měl také pamatovat na potřeby budoucích klientů účastníků tohoto modulu, 

tj. firem, a proto by měl propojit jak potřeby účastníků školení, tak potřeby firem. 

4.  Je důležité, aby školitel plánoval dopředu a využíval zajímavé a vizuální aktivity jako 

příklad Slido.com (v příloze tohoto modulu). V celém textu je také doporučována 

skupinová práce. Proto je při plánování kurikula zařadit pro každé téma úvod, 

aktivitu a závěry. 

5.  Nakonec je třeba pamatovat na hodnocení během celého tohoto modulu a dále 

hodnotit výsledky skupiny, což je prospěšné jak pro školitele, tak pro účastníky. To 

lze zjistit například prostřednictvím formuláře zpětné vazby, skupinové diskuse 
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nebo fokusní skupiny. Hodnocení je možné provádět na konci každého z témat i po 

skončení celého modulu.  
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8. PŘÍLOHY  

Příloha 1  

Úvod do konceptu hodnocení WBBS  
 

(Titul) (Podtitul) 
Datum: 

__________________ 

Téma: Úvod do hodnotícího konceptu 

školení WBBS a celkové shrnutí 
Trvání: 30 minut  

Cíl: Vybavit školitele znalostmi o konceptu hodnocení školení WBBS 

Cíle učení:  

 Vysvětlit co je hodnocení 

 Pochopit roli a funkci hodnocení 

 Shrnout očekávání od hodnocení školení WBBS 

 Definovat kontext hodnocení 

Modulová jednotka: 

 

Úvod: 

o Brainstorming: “Co je hodnocení?” 

o Definice hodnocení 

o Přehled literatury 

 

Aktivita - obsah: 

o *Nástroj - Web aplikace, Slido.com bude 

využita pro vhled do kontextu, ve kterém jsou 

realizována školení WBBS a pro definici funkce, 

kterou mají plnit.  

o Příklady tvrzení, která mohou být v nástroji 

využita:  

(možno rozšířit) 

Popis hodnocení 

 

☐ Účastníci přispěli do 

brainstormingu i diskuse. 

☐ Účastníci porozuměli 

funkci a významu 

hodnocení v procesu 

školení 

☐ Účastníci považovali 

poskytnuté otázky a 

nástroje za užitečné. 
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1. Nedostatečné dovednosti a kvalifikace vedou 

k nedostatku pracovních příležitostí. Pravda 

nebo nepravda. Diskutujte. 

- (diskutovat význam dovedností a 

kvalifikací).  

2. Jsou prováděna šetření o základních pracovních 

dovednostech?  

- (zaměřit se na nedostatečné informace o 

hodnocení v literatuře) 

3. Kolik dospělých má nedostatečné digitální 

dovednosti (1 ze 4, 1 z 8, 1 z 10). Vybrat 

možnost.   

- (Poskytnout data a vyvolat úvahy proč je 

školení WBBS a jeho hodnocení tak důležité). 

Shrnutí: 

- Diskuse o tom, co v dané části účastníky zaujalo 

- Důraz za význam hodnocení šitého a míru i 

s ohledem na nedostatek literatury o hodnocení.  

Reflexe a další kroky* 

Aktivity, které se 

osvědčily 

Co má být změněno Další poznámky 
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Příloha 2 

 

Příklad příběhu k zamyšlení (dle skutečného příběhu!) 

 

Situace, jako je tato, popsaná v níže uvedeném příběhu, se stávají tím nejlepším 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. 

 

Byl to jeho poslední den v loděnici. Školitel shromáždil učební deníky účastníků školení 

V sekci „poznámky“ svého deníku napsal jeden účastník: „Nejsem si jistý, zda mohu 

říci, že to bylo dobré školení. Vím, že se školitel snažil, ale já 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 jsem 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 z mé strany pracovní a životní zkušenosti účastníka? 

 

Tipy pro reflexi: 

 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?   
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9. NÁSTROJE A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

 

Nástroje pro téma 5 
 

Nástroj 1  

 

Fáze 1: Hodnocení analytické fáze 

Hlavní cíle  

Stanovit  

1. zamýšlený účel plánu hodnocení 

2. kdo bude školení WBBS hodnotit (viz níže) 

3. metodiku, metody hodnocení (kvantitativní, kvalitativní nebo obojí), které by se 

měly použít 

4. účinnost analýzy trhu 

5. „spouštěč“ (potřeba) pro vzdělávání 

6. náklady, které budou vynaloženy na hodnocení školení 

 

Příklady otázek 

 Pro koho se hodnocení zpracovává? 

 Bylo školení zahájeno díky skutečné vzdělávací potřebě nebo bylo školení 

vytvořeno v předstihu a poté prodáno firmám? 

 Kdo definoval potřebu školení WBBS? 

 Byla analýza trhu (viz modul 2) efektivní? 

 Bude hodnotitelem školitel nebo jiná osoba? 

 Jaká data jsou k dispozici a jaká data bude potřeba shromáždit? 

 

Vaše hodnotící otázky 

 

1.  

2.  

3.  

 

Nástroj 2  
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Fáze 2: Hodnocení fáze návrhu školení 

Hlavní cíle  

Určit zda  

 školení je reakcí na potřeby a ambice klíčových zúčastněných stran (firmy i 

zaměstnanců) 

 byl vhodně určen způsob realizace školení (zvolené metody) 

 bylo školení dobře finančně zajištěno 

 

Příklady otázek 

 V čem spočívaly potřeby a aspirace všech zaměstnanců, na které školení 

reaguje? 

 Kdo rozhodl o potřebě realizace školení WBBS? 

 Byla analýza trhu (viz modul 2) efektivní? 

 Bude hodnotitelem školitel nebo jiná osoba? 

 

Vaše hodnotící otázky 

 

 1. 

 2. 

 3. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Financováno Evropskou Unií 

 

104 

Nástroj 3  

 

Fáze 3: Hodnocení fáze vývoje školení 

Hlavní cíle  

Určit zda:  

 studijní materiály jsou vhodné pro dosažení studijních výsledků programu 

 technologické zdroje a podmínky na pracovišti jsou dostatečné pro realizaci 

školení WBBS 

 je proces vzdělávání v souladu s teoretickými přístupy pro vzdělávání dospělých 

a s metodami dobré praxe 

 

Příklady otázek 

 Je školení dobře nastaveno? 

 Jsou hodnotící otázky dobře definovány? 

 

Vaše hodnotící otázky 

 

 1. 

 2. 

 3. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Financováno Evropskou Unií 

 

105 

Nástroj 4  

 

Fáze 4: Hodnocení fáze realizace školení 

Hlavní cíle  

Určit zda:  

 jsou všichni účastníci spokojeni s obsahem školení a způsobem vzdělávání 

 strategie motivace účastníků ke vzdělávání byla úspěšná 

 aktivity realizované v školení kurzu měly dopad na účast 

 proces výběru školitelů byl efektivní 

 školení položilo základ pro efektivnější práci nebo hledání práce nezaměstnaných 

nebo pro zvýšení produktivity. 

 

Příklady otázek 

 Byly v průběhu realizace zohledněny zjištěné potřeby všech zaměstnanců ? 

 Kdo určil potřebu realizace školení WBBS? 

 Vyjasnil školitel včas očekávání, cíle a kritéria hodnocení školení? 

 

Vaše hodnotící otázky 

 

 1. 

 2. 

 3. 
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Nástroj 5  

 

Fáze 5: Ex-post hodnocení 

Hlavní cíle  

Určit zda  

 se školení zabývalo potřebami a ambicemi klíčových zúčastněných stran (firmy a 

zaměstnanců) 

 byl vhodně určen způsob realizace školení (zvolené metody) 

 na školení bylo věnováno dost finančních prostředků 

 školení bylo efektivní pro zaměstnance i firmu 

 bylo dosaženo zamýšlených výsledků školení 

 

Příklady otázek 

 Považují klíčové zúčastněné strany školení za úspěšné? 

 Jak velký podíl ze školení byl přenesen na pracoviště? 

 Jaké bariéry bylo nutno překonat a jaké podmínky umožňovaly na pracovišti 

stimulovat vzdělávání? 

 Jaká další školení navazují na to již realizované? 

 Jak by mělo být školení upraveno? 

 Co by se stalo, pokud by školení nebylo realizováno? 

 Je provedená analýza dat přesná a nezatížená chybou? 

 Objevily se nějaké nezamýšlené výsledky? 

 

Vaše hodnotící otázky 

 

 1. 

 2. 

 3. 
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