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V rámci projektu „"Centrum vzdelávania"  - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc byla v období prosinec 2010 – 

březen 2011 realizována analýza vzdělávacích potřeb na území Moravskoslezského kraje. Analýza byla 

rozdělena do dvou částí – dotazníkový průzkum a řízené rozhovory. Tento dokument shrnuje výsledky obou 

analýz.  

Výstupy – dotazníkové šetření 

V rámci realizace dotazníkového šetření byly respondenti rozdělení do dvou skupin – uchazeči  

o zaměstnání a zaměstnanci. Důvodem byla bližší specifikace vzdělávacích potřeb zejména z pohledu 

uchazečů o zaměstnání. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 501 respondentů. Šetření bylo prováděno formou aplikace 

google.com. V rámci tohoto šetření byly respondenti oslovování elektronickou formou – mailem. Zároveň byl 

tento dotazník zpřístupněn na webových stránkách Institut EuroSchola.  

 

V rámci přípravy tohoto šetření bylo třeba řešit několik otázek: 

- jak obecně formulovat oblasti vzdělávaní, aby jim všichni respondenti rozuměli, 

- pokud uvedeme omezený počet oblastí vzdělávání, limitujeme tím respondenta, 

- v případě uchazečů o zaměstnání je třeba vycházet z aktuálních potřeb na trhu práce. 

 

1.  Struktura respondentů: 

 

Ve všech kategoriích respondentů (uchazeči o zaměstnání, pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci) 

převládaly ženy, jejich výrazná dominance je zejména dána velkým počtem dotazovaných ze sektoru školství.  
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Z hlediska věkové struktury byly nejsilněji zastoupeny kategorie ekonomicky aktivních lidí, tedy ve věkovém 

rozpětí 26 – 55 let.  

 

 

 

Z hlediska vzdělanostní struktury se do šetření zapojili lidé s vysokoškolským vzděláním, dále pak středně 

odborným vzděláním s maturitou. Téměř čtvrtina respondentů zvolila možnost „jiné“. V této kolonce však 

uváděli informace, které bylo možno zařadit do kategorií již uvedených.  
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Do tohoto šetření se podařilo zařadit jak uchazeče o zaměstnání, tak ekonomický aktivní respondenty. Pro 

lepší pochopení jejich potřeb byl dále dotazník rozdělen dle struktury na trhu práce.   

 

 

Struktura respondentů z hlediska pracovního zaměření byla v další části výzkumu rozdělena na pedagogické 

a nepedagogické pracovníky.  

Nejmenší zastoupní má v tomto případě měl soukromý sektor. Tato oblast byla více ošetřena v rámci řízených 

rozhovorů. Téměř pětina respondentů jsou zástupci veřejné správy.  
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2. Rozsah vzdělávání 

Hledisko rozsahu vzdělávání bylo sledováno u ekonomicky aktivních respondentů. U uchazečů o zaměstnání 

je předpoklad větší časové flexibility a přizpůsobení se.  

Tuto otázku vyplnilo 390 respondentů. 

 

 

Z grafu jednoznačně vyplývá, že rozsah vzdělávání je stěžejní otázkou, na kterou však není jednoznačné 

odpovědi. Více než 40 % respondentů volí jiný, než předem navrhovaný způsob vzdělávání, který vychází 

zejména z jejich povahy povolání. Zejména u pedagogických pracovníků je zřejmé, že není možno nalézt 

jednotnou shodu. Tento faktor může mít značný vliv na obsazenost kurzů a tím pádem je předpokládaným 

rizikem projektu. Jako opatření se nabízí dílčí šetření vztahující se k časovému harmonogramu kurzu  

pro jednotlivé skupiny účastníků školení.  
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3.  Zájem o další vzdělávání 

Dalším sledovaným kritériem byl celkový zájem o další vzdělávání a rozvoj. Pouze 1/5 respondentů 

neprojevila zájem o další vzdělávání. Tento fakt je pozitivním zjištěním pro vzdělávací instituce. Zároveň  

je také výzvou pro správné skloubení poptávky s nabídkou a přispění tak k celkové konkurenceschopnosti 

jednotlivce i regionu.  

 

 
Zájem o další vzdělávání je u obou skupin (uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci) téměř identický. Uchazeči o 

zaměstnání jsou kladně nastaveni v 80 %, zaměstnanci v 75 %.    
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4. Oblasti, ve kterých bych měl/a zájem se dále vzdělávat  

4.1 Uchazeči o zaměstnání 

Z řad uchazečů o zaměstnání se šetření zúčastnilo 111 osob.  

V rámci této otázky měli uchazeči možnost volby z šesti okruhů vzdělávání, přičemž oblast motivačního 

programu zahrnovala získání pracovních návyků, způsoby vyhledávání zaměstnání, přípravu životopisu apod. 

Rozdíl mezi individuálním a skupinovým poradenstvím je založen na obsahu. U skupinového poradenství se 

jedná o školení zaměřené na trénink argumentace a sebeprezentace.  

 

Největší zájem ze strany uchazečů o zaměstnání je o dlouhodobé rekvalifikace s praxí následované 

krátkodobými rekvalifikačními kurzy. Nejmenší zájem (6%) je o kurzy pro začínající podnikatele.  

 

 

Dalším sledovaným hlediskem bylo rozdělení rekvalifikačních kurzů do jednotlivých tržních segmentů. Výše 

uvedené kategorie byly navrženy na základě konzultace se zástupci úřadu práce. Důvodem bylo zohlednění 

aktuální stavu na trhu práce. Největší zájem je o sektor obchodu a služeb se 41 procentními body.  

Značná část respondentů, konkrétně 37 % by zvolila jinou oblast.  
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Oblast krátkodobých rekvalifikací představují zejména počítačové kurzy. Z tohoto hlediska je největší zájem  

o pokročilé kurzy obsluhy sady MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Desetina responděntů 

projevila zájem o oblast grafických programů. O toto odvětví projevilo zájem všech 111 respondentů z řad 

uchazečů o zaměstnání.  

 

 

V rámci šetření dále vyplynulo, že 57 % respondentů má zájem o vzdělávání v oblasti jazykové, přičemž 

dominuje anglický jazyk s 95% poptávkou.   

 



 
 
 

 
 
 
 

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec               Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín 
          www.euroschola.cz           www.icm.sk  

 

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

4.2 Zaměstnanci 

Pro potřeby šetření jsme tuto kategorii rozdělili do dvou podskupin a to zaměstnanci škol a zaměstnanci 

veřejné správy a soukromého sektoru. Důvodem je zohlednění specifických potřeb školských pracovníků.  

 

Nepedagogičtí pracovníci byli v rámci analýzy dotazováni na kurzy měkkých a manažerských dovedností. 

Největší zájem je o kurzy zaměřené na komunikační a prezentační dovednosti, dále pak vedení a řízení 

druhých a týmovou spolupráci. Oblasti, o které respondenti neprojevili zájem, bylo koučování a efektivní 

vedení porad.  
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Pedagogičtí pracovníci měli možnost volby z oblastí, který byly zaměřeny na jejich další profesní růst a rozvoj.  

Největší zájem je o téma zážitkové pedagogiky a alternativních forem výuky, následovaných oblastí 

psychologie a osobního rozvoje.  

 

Zajímavým výsledku u obou cílových skupin dosáhlo jazykové vzdělávání. Výsledkem je větší počet 

respondentů, kteří nemají zájem o další vzdělávání v oblasti cizích jazyků.  

 

 

Největší zájem je o anglický jazyk, následovaný jazykem německým. Ostatní jazyky jako francouzština, 

italština nebo španělština byly zmíněny jenom okrajově. Např. ruský jazyk nebyl ani jednou uveden.  
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O oblast počítačových dovedností projevilo zájem ze strany zaměstnanců 221 osob, což představuje větší 

polovinu respondentů, konkrétné 56 %. Stejně jako u nezaměstnaných, i zde je převládá zájem o pokročilou 

obsluhu sady MS Office.  
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Výstupy – rozhovory 
 

 Rozhovory byly vedeny se zástupci firem, úřadů a škol. Rozhovoru se vždy zúčastnil jeden zástupce 

Institutu EuroSchola a zástupce navštíveného subjektu. Rozhovory probíhaly v rozmezí 15 – 30 minut. 

Uskutečnily se také dvě hromadná setkání a to se zástupci uměleckých škol a zástupci základních 

škol. Rozhovory probíhaly dle předem určeného scénáře. Jejích cílem bylo zjištění aktuálních potřeb 

jednotlivých institucí ve vztahu ke vzdělávání svých zaměstnanců a zároveň zmapování celkového 

postoje ke vzdělávání.  

 

 Zajímavým zjištěním byla skutečnost, že 90 % institucí financuje své vzdělávání z evropských zdrojů, 

a to buď realizací vlastního projektu, nebo využitím nabídky bezplatných kurzů. V rámci tohoto typu 

vzdělávání jsou nejčastěji řešeny kurzy týkající se manažerských a obchodních dovedností.  

 

 Sledované kritérium – finanční zapojení instituce do vzdělávání svých zaměstnanců bylo rozdílně 

vzhledem k velikosti podniku. Rozpětí v počtu zaměstnanců u dotazovaných institucí se pohybovalo 

od 10 zaměstnanců až po 360. Tomu odpovídalo i výše financování vzdělávání, od 10 tis. až po 

0,5mln. korun za rok. 

 

 Z hlediska konkrétních oblastí vzdělávání je největší poptávka po komunikačních a prezentačních 

dovednostech, následována sebeřízením a týmovou spoluprací. 

 Oblast cizích jazyků není výrazněji poptávána. Ve většině firem je řešena příspěvkem na jazykové 

vzdělávání nebo organizací jazykových kurzů přímo na pracovišti. 

 V IT oblasti jsou standardně poptávány kurzy pokročilé obsluhy MS Excel, následuje MS Word. 

Ostatní specifické kurzy jsou řešeny individuálně.  

 U odborných kurzů se nabízí prostor pro témata vztahující se k marketingu a jeho dílčích složek. Dále 

se jedná o kurzy reflektující změny v zákonech, účetnictví, popř. specifické vzdělávání týkající se 

technických oborů  

 V rámci rozhovorů byly také nastíněny nové trendy ve vzdělávání, jako jsou například kurzy vedené 

v anglickém jazyce. 

 

 Ve většině firem je vzdělávání koncipováno jako zaměstnanecký benefit, zejména ze strany 

zaměstnavatele.  

 Z hlediska rozsahu a doby realizace vzdělávacích aktivit i zde se názory různí. Zejména u komerčních 

firem je poptávka spíše po krátkodobých intenzivních kurzech. Oblast veřejné správy disponuje větším 

časovým fondem pro vzdělávání svých zaměstnanců, oblast školství vyžaduje individuální přístup.  

 

 Pro vyhodnocení výsledků vzdělávání v organizacích jsou nejčastěji využívány formy přímého 

hodnocení kurzu dotazníkem. Některé instituce mají vypracovaný systém mapování efektivity 

vzdělávání a jejího dopadu na další rozvoj organizace. Přístup k tomuto hledisku je různorodý. Avšak 

v regionu můžeme nalézt jak průkopníky a zkušené metodiky v této oblasti, tak začínající subjekty, 

které teprve řeší koncepci vzdělávání ve svých firmách.   


