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Cíl rozborového úkolu 
Vytvoření systému, na bázi integrace normativních dokumentů, vztahující 
se k procesu vzdělávání, který předpokládá: 

 vymezení terminologické základny v evaluačních systémech a 
procesech uplatněných při stanovení charakteristik kvality výuky, 

 vytvoření soubor normativních dokumentů, které svoji obsahovou 
náplní úzce souvisejí s vymezenou terminologickou základnou a 
předurčují na základě konsenzu stanovené kvalitativní a 
kvantitativní charakteristiky procesu vzdělávání, 

 návrh dílčích kroků pro vytvoření terminologické databáze v procesu 
vzdělávání, 

 na základě globálního pohledu na obecnou analýzu evropských a 
mezinárodních systémů technické normalizace navrhnout možnost 
lokálního uplatnění v systémech vzdělávání. 

 
Důvody pro zadání rozborového úkolu 
Současné trendy aplikací systému managementu kvality jsou často 
modifikovány do procesů a systémů, které s kvalitou přímo i nepřímo 
souvisejí. V procesech a systémech vzdělávání je to například talent 
management, znalostní management, management projektů 
podporované souborným managementem informačních technologii (IT 
Management Collectio). Dosažení synergie mezi těmito managementy je 
strategickým úkolem zejména znalostního managementu úzce 
souvisícího s pedagogickou evaluací, tedy procesem systematického 
shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem 
dalšího řízeného rozhodování. Hodnocení se nejčastěji užívá v širších 
kontextech běžné školní praxe, například se hovoří se o hodnocení žáků, 
práce pedagogů apod. tedy hodnocení systému a procesu výuky. Pro toto 
hodnocení se v současné době nabízí využití jednotlivých oblasti 
informačních technologii. Tento rozborový úkol je určitou formou 
inventarizace informací obsažených v normativních dokumentech 
využitelných pro případnou optimalizaci procesu vzdělávání. 
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/963/pedagogicka-evaluace.html/ 
https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/33786/mod_resource/content/6/AI-
3P-grafika.pdf 
 
Předpokládané přínosy rozborového úkolu 
Předpokládané přínosy:  

 vymezení oblasti aplikované informatiky, zejména s ohledem na, 

 orientační systém managamentu zabezpečení informací, 

 aplikace managementu přijatelného rizika při splnění inherentních 
charakteristik kvality ve vzdělávacím procesu, 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/963/pedagogicka-evaluace.html/
https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/33786/mod_resource/content/6/AI-3P-grafika.pdf
https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/33786/mod_resource/content/6/AI-3P-grafika.pdf
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 využití řady ISO 9000 a ISO 10 000 ve vazbě na normativní 
dokumenty vypracované v ISO/IEC/JTC 1/SC 36 „Informační 
technologie pro učení, vzdělávání a školení“. 
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Obecně 

 

Předpokládaným cílem procesu vzdělávání je dosažení požadované 

úrovně managementu, na úrovni dat popisujících realitu, které jsou 

zároveň základnou pro informace, na jejichž základu je možné poznání 

struktury vztahů, utvářejících objem znalostí pro případné poznání příčin 

a jejich důsledků. Vrcholem uvedených souvislostí je moudro spojené 

s poznáním tedy moudrostí. 

Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu i 

člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu v 

rozhodování a jednání. K moudrosti nutně patří rozvaha, zkušenost a 

odstup od bezprostředních podnětů a okolností. Lidské společnosti ji 

vysoce cenily, ukládaly ji do přísloví, vyprávění i náboženských spisů a v 

mnoha kulturách se pokládá za ctnost. Sókratés před soudem o sobě říká, 

že „žádnou moudrost nemá, velkou ani malou“, a Platón vysvětluje, že z 

úcty k moudrosti, kterou si žádný smrtelník nemůže osobovat, si zvolil 

název „filosof“ – ten, který po moudrosti touží. Izraelský politik Abba Eban 

si prý stěžoval, že „lidé i národy jednají moudře až když vyčerpali všechny 

ostatní možnosti“. Moudrost je úzce spojena s poznáním. 

Gnóthi Seautón neboli poznej sám sebe. Právě tento nápis stál nad 

vchodem do chrámu nejslavnější věštírny starověku – věštírny v Delfách. 

Bylo to poselství příchozím: „Tvůj svět je odrazem tebe samotného". 

Je tedy zřejmé, že pohledy na moudrost mohou být různé. Toto tvrzení je 

možné doložit následujícími citáty moudrých. 

 

„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!“ 

Každý učený hlupák dokáže problémy zveličit a zkomplikovat.  Jedině dotek génia a 

hodně odvahy umožní zamířit opačným směrem“  

Albert Einstein 

 

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“ 

Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.“ 

„Koruna je symbol království, protože lidé mohli spíše poznat krále podle koruny nežli 

podle moudrosti.“ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADslov%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ctnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3krat%C3%A9s
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Abba_Eban
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%A1t%C3%ADrna
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%A1t%C3%ADrna_v_Delf%C3%A1ch
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Karel Čapek 

„Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní 

pochybností.“ 

Bertrand Russell 

„„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.““ 

Člověk je tím větší, čím víc je sám sebou. 

„Jedině děti vědí co hledají.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 

Nic není natolik podivné, aby to nemohlo být v souladu se zákony přírody 

Michael Farady 

Nevyhneme se závěru, že světlo je příčným vlněním téhož media, které je původcem 

jevů elektrických a magnetických 

James Clerk Maxwell 

Teorie záření černého tělesa byla aktem zoufalství, neboť teoretické vysvětlení muselo 

být nalezeno za každou cenu, bez ohledu na její výši. 

Max Planck 

Čím přesněji je určena poloha, tím méně přesně známe v daném okamžiku hybnost – 

a naopak. 

Werner Heisenberg 

Jsme uprostřed džungle a směr ven hledáme za pomoci pokusů a omylů. Jak 

postupujeme, budujeme cestu, která za námi zůstává. 

Opakem pravdivého tvrzení je nepravdivé tvrzení. Opakem hluboké pravdy může být i 

jiná hluboká pravd.pravdy 

Niels Bohr 

„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.“ 

„Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“ 

„Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“ 

Lidí se nebojme, bojme se sebe.“ 

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak 

udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.“ 

„Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví.“ 

Tomáš Baťa 

„Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.“ 

„Mravnost je poměr člověka k člověku.“ 

Masaryk 

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená 

stávat se hlupákem.“ 

„Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?“ 
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Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy 

nejdou.“ 

Komenský 

První člověk, který připadl na to, aby si ohradil kus půdy a řekl: Toto je moje!, a který 

našel lidi tak prostoduché, že tomu uvěřili, byl skutečným zakladatelem občanské 

nerovnosti. Kolik zločinů, vále a vražd, kolik běd a hrůz by býval ušetřil lidstvu ten, kdo 

by byl vyrval ty kolíky nebo zasypal ten příkop a vzkřikl ke svým bližním: Chraňte se 

poslouchat tohoto podvodníka! Jste ztraceni, zapomenete-li, že plody země patří všem 

a země že není ničí.“ 

Jean Jacques Rousseau  

Úvahy o moudru vedou na straně jedné k filozofickým úvahám a straně 

druhé procesu vytvářející a integrující nové jedince v procesu vytváření 

hodnot jejich rozvoj. Z pohledu organizace se jedná o udržení současných 

a získání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců do společností, pro 

dosažení řízené výkonnosti, za předpokladu plánované kariéry a 

nástupnictví, rozvoje vzdělávání, jakož i úrovně odměňování, což je 

možné sloučit pod terminologické sousloví utváření talent managementu 

organizace. 

1 Řízená výkonnost z pohledu procesu vzdělávání 

Předpokládanými kroky pro většinu managementů jsou: 

Vize, mise a strategie vedou v procesu vzdělávání k cíli, získat pro společnost 

zaměstnance s předpoklady pro vyřešení jejich existenčních problémů, za 

předpokladu jak si je udržet. Toto je pro mnohé firmy problém současnosti. Snaží se 

získávat zaměstnance, ale po té zapomínají na rozvíjení jejich talentu a následné 

udržení. Uvedený předpoklad musí být zapracován do obchodní strategie společnosti 

a dále realizován v celém subjektu jako celku. Této činnosti se nemůže věnovat pouze 

lidský sektor jednotlivých společností, ale musí být praktikována na všechny úrovně 

organizace. Divize v rámci společnosti by měla být provázána informacemi z ostatních 

oddělení, aby zaměstnanci získali znalosti o cílech, kterých jako celek mají dosáhnout. 

Společnosti, které se zaměřují na rozvíjení schopností a dovedností svých 

zaměstnanců si určily plány a postupy, které by měly dodržovat. Patří sem:  

 Nábor kvalifikovaných kandidátů z konkurenčního prostředí  

 -Definování cenové relace platů z konkurenčního prostředí  

 -Školení a možnosti rozvoje  

 -Řízení výkonnosti procesů  

 -Retenční programy  

http://citaty.net/autori/jean-jacques-rousseau/
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 -Propagace a přechody  

 

1.1 Co obnáší talent management  

Talent management je zaměřen primárně zaměřen na: "jediný cíl – dostat z lidí vše (to 

nejlepší), co je možné".[4] Tyto zdroje vytváří na tzv. trhu s talenty, který je zmíněn 

níže. Nepočítá s žádným zázrakem nebo náhodou, která zajistí příliv nových vysoce 

výkonných lidských zdrojů. Taktéž všechny procesy, strategie a různé prostředky 

Talent managementu už jsou rozpracované a na vše na co zde narazíte nikoho 

nepřekvapí. Všechno okolo Talent managementu tvoří jeden proces, který ho dělá na 

první pohled tak složitým i jednoduchým zároveň. Pokud chceme tedy ve své 

společnosti nebo organizaci dosáhnou pomocí Talent managementu co největší 

efektivity, musíme zapojit a správně využívat již nám známe a zaběhlé služby a 

procesy, ale taky ty nové doposud neprozkoumané. Všechno to musí dokonale ladit a 

fungovat společně, jinak nikdy nedosáhneme potřebné kvality a efektivity. O Talent 

managementu se totiž nemluví náhodou jako o celopodnikové strategii, protože 

veškeré aktivity spojené s talent managementem začínají mít smysl právě tehdy když 

jsou úzce navázány na celopodnikovou práci a strategii. Po té začínají vycházet z této 

celkové strategie plány a úkoly, které se mohou realizovat. S uvedeného důvodu prot 

dochází k trhu s talenty.  

1.2 Trh s talenty  

Trh s talenty je definován jako: "celkové školení zaměstnanců a strategie rozvoje v 

rámci celé komerční scény firem."[7] Bylo zjištěno, že největší přínos pro podniky je, 

když nejvíce produktivní zaměstnanci mohou vybírat jednotlivé projekty a úkoly pro 

další konkrétní zaměstnance. Ideální nastavení je takové, kdy je produktivita 

zaměstnanců rozložená na jednotlivé úkoly a ty jsou popsány jako "judgment-based 

work" což můžete vidět např. v advokátních kancelářích. Cílem a smyslem trhu s 

talenty je využití dovedností zejména jednotlivce jako řízení projektů nebo rozsáhle 

znalosti v daném oboru. Velké organizace které tuto strategii trhu s talenty uplatňují 

jsou například IBM nebo American Express.  

2 Terminologie pro oblast znalostního managementu, kvality  

a rizika 

2.1 talent management   

proces kterým organizace identifikuje, řídí a rozvíjí své zaměstnance pro současnou 

dobu a pro budoucnost. Tento proces je zaměřen do: 

 

a) strategie organizace nutné pro podnikatelský plán   

b) stanovení kompetence – požadované a dostupné  

c) vytvoření rozvojových nástrojů pro potřeby zaměstnanců  

d) identifikace cest získání a udržení jednotlivců, kteří jsou kritičtí pro úspěch 
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organizace  

e) měření dopadů těch strategii, které umožňují dosažení požadované výkonnosti nyní 

i v budoucnu. 

2.2 filozofie talent managementu  

zabezpečení fondu vysoce talentovaných, kvalifikovaných, angažovaných a organizaci 

oddaných jednotlivců schopných přispět k dosažení současných i budoucích 

požadavků organizace, zabezpečit tzv. talent-pool 

POZNÁMKA Filozofie talent managementu se zpravidla skládá zpravidla ze tří 

základních složek: 

1.) Navržení a vytvoření talent managementu  

2.) Zachycení talent managementu pomocí speciálního softwarového vybavení 

3.) Implementace talent managementu do organizace. 

2.3 talent pool  

vytvoření skupiny zaměstnanců, o kterých firma předpokládá, že mají dobrý potenciál 

na to, aby se připravili na převzetí vyšších anebo klíčových pozic. Je to vysoce odborný 

přístup na zjištění klíčových kompetencí zaměstnanců pro práci v organizaci. 

Organizace si tak vytvoří z vlastních zdrojů databázi zaměstnanců, jež dále cíleně 

připravuje, sleduje jejich motivovanost pro práci, a sleduje, zda se jim daří rozvíjet v 

požadovaném směru. 

 

Etapy Talent Poolu v prostředí organizace  

v organizaci je třeba identifikovat klíčové pozice, pro které si organizace připraví 

nástupce, 

 realizovat personální audit talentů a vytvořit z nich skupinu - Talent Pool, zde 

by měli mít možnost přihlásit se i sami pracovníci, nebo je navrhnou vedoucí 

pracovníci,  

 rozvíjení těchto pracovníků: individuálním plánem rozvoje ve smyslu klíčových 

kompetencí, nebo on the job, nebo účastí v projektovém týmu, nebo mentoring,, a 

nebo koučink, 

 monitoring zaměstnanců-jak se jim daří a jak si sami počínají v realizaci 

kariérního plánu rozvoje 

2.4 kvalita 

stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik 

2.5 požadavek 

potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou 

závazné  
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(jedná se o vyjádření v souvislosti s dokumentem, sdělující kritéria, která se mají splnit, má-li být 

prohlášena shoda s dokumentem a z nichž nejsou dovoleny žádné odchylky) 

2.6 spokojenost zákazníka 

vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků  

2.7 charakteristika; znak 

rozlišující vlastnost zpravidla měřitelná 

2.8 charakteristika kvality 

inherentní charakteristika produktu procesu nebo systému týkající se požadavku  

2.9 systém 

soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků 

2.10 systém managementu 

systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů 

2.11 systém managementu kvality 

systém managementu pro vedení a řízení organizace pokud se týká kvality  

2.12 politika kvality  

celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu ke kvalitě oficiálně vyjádřené 

vrcholovým vedením  

2.13 cíl kvality  

něco, oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu ke kvalitě  

2.14 management 

koordinované činnosti k vedení a řízení organizace  

POZNÁMKA V angličtině se někdy termín „management“ vztahuje k  osobám, tj. k osobě nebo skupině osob 

s pravomocí a odpovědností za vedení a řízení organizace. Používá-li se termín „management“ v tomto 

smyslu, má se vždy používat s některým druhem přívlastku, aby se zabránilo záměně s výše 

definovaným termínem „management“. Nevhodné je například „management musí…“, zatímco 

„vrcholové vedení musí…“ je přijatelné. 

2.15 proces 

soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují 

vstupy na výstupy 

POZNÁMKA POZNÁMKA 1 Vstupy nějakého procesu jsou obecně výstupy jiných procesů. 

Aby procesy přidávaly hodnotu, jsou v organizaci obecně plánovány a prováděny za řízených 

podmínek 

Proces, u něhož nemůže být shoda výsledného produktu snadno nebo ekonomicky ověřena, se často 

nazývá „zvláštní proces“. 

2.17 produkt 

výsledek procesu 
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POZNÁMKA  Existují čtyři generické kategorie produktů a sice: 

– služby (např. přeprava); 

– software (např. počítačový program, slovník); 

– hardware (např. mechanická část motoru); 

– zpracované materiály (např. mazivo).1.16 

2.18 projekt 

jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty 

zahájení a ukončení, prováděný k dosažení cíle, který vyhovuje specifickým 

požadavkům včetně omezení daných časem, náklady a zdroji 

2.19 návrh a vývoj 

soubor procesů, který převádí požadavky na stanovené charakteristiky nebo na 

specifikaci produktu procesu nebo systému 

2.20 vize  

shrnutí to čím chce společnost být, popisuje budoucnost jako významně odlišnou od 

současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny v organizaci. Je zdrojem 

inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních 

strategických směrů a cílů. 

2.21 mise 

poslaní organizace je v podstatě prohlášením o tom co organizace dělá a jaký to má 

smysl. Dobře formulované poslání může být užitečným nástrojem nejen pro formulaci 

strategie, ale i pro každodenní manažerské rozhodnutí 

2.22 strategie 

stanovení cesty, jak dosáhnout poslání a cílů (může mít obvykle podobu písemného a 

nebo elektronického dokumentu). Strategie je však orientována na základní směry 

vývoje, nikoli na detaily, proto je nutné ji doplnit podrobnějším a krátkodobějším 

pohledem. Tuto úlohu plní podnikové plánování (na taktické úrovni). 

Proces tvorby strategie zahrnuje: 1) strategickou analýzu, 2) formulaci strategie, 3) 

implementaci strategie, 4) strategickou kontrolu 

http://www.google.cz/url?url=http://fzp.ujep.cz/~vosatka/Prednasky_NOP/Prednaska_

05-

Rizeni_podniku.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nJb1VK_gNML2UJ7mgYgG

&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNFhIBfNUqkV0_asAP7bd_wUEMTBCA 

 

POZNÁMKA 

některé ekvivalenty anglických termínů 

commitment 

aktivita, angažovanost a aktivita nebo závazek, protože neexistuje český ekvivalent odpovídající 

významu v angličtině je možné chápat jako osobní angažovanost a osobní přesvědčení o účelnosti 

daného opatření.  

management (má širší význam a nezahrnuje pouze řízení, ale také vedení), kontrol (řízení, kontrola) 

http://www.google.cz/url?url=http://fzp.ujep.cz/~vosatka/Prednasky_NOP/Prednaska_05-Rizeni_podniku.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nJb1VK_gNML2UJ7mgYgG&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNFhIBfNUqkV0_asAP7bd_wUEMTBCA
http://www.google.cz/url?url=http://fzp.ujep.cz/~vosatka/Prednasky_NOP/Prednaska_05-Rizeni_podniku.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nJb1VK_gNML2UJ7mgYgG&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNFhIBfNUqkV0_asAP7bd_wUEMTBCA
http://www.google.cz/url?url=http://fzp.ujep.cz/~vosatka/Prednasky_NOP/Prednaska_05-Rizeni_podniku.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nJb1VK_gNML2UJ7mgYgG&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNFhIBfNUqkV0_asAP7bd_wUEMTBCA
http://www.google.cz/url?url=http://fzp.ujep.cz/~vosatka/Prednasky_NOP/Prednaska_05-Rizeni_podniku.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nJb1VK_gNML2UJ7mgYgG&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNFhIBfNUqkV0_asAP7bd_wUEMTBCA
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2.23 riziko 

účinek nejistoty na dosažení cílů 

2.24 management rizik 

koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace s ohledem na rizika 

2.25 rámec managementu rizik 

struktura managementu rizik 

soubor prvků poskytujících základy a organizační uspořádání pro navrhování, 

implementování, monitorování přezkoumávání a neustálé zlepšování managementu 

rizik v celé organizaci. 

2.26 politika managementu rizik 

prohlášení o celkových záměrech a směrování organizace týkající se managementu 

rizik  

2.27 postoj k riziku 

přístup organizace k posuzování rizika a případně zabývání se rizikem, k spoluúčasti, 

převzetí nebo odmítání rizika) 

2.28 proces managementu rizik 

systematické uplatňování manažerských politik, postupů a zavedené praxe u činností 

sdělování, konzultování, stanovení kontextu, a zjišťování, analyzování, hodnocení, 

ošetřování, monitorování a přezkoumávání rizik (2.1) 

2.29 posuzování rizik 

celkový proces identifikace rizik (2.15), analýzy rizik (2.21) a hodnocení rizik (2.24) 

2.30 identifikace rizik 

proces hledání, rozpoznávání a popisování rizik (2.1) 

2.31 analýza rizika 

proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně rizika  

2.32 hodnocení rizik 

proces porovnání výsledků analýzy rizik (2.21) s kritérii rizik (2.22) k určení, zda 

riziko (2.1) a/nebo jeho velikost je přijatelné nebo tolerovatelné 
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2.33 znalostní management (KNOWLEDGE MANAGEMENT, KM) 

představuje analýzu situace v péči o využití znalostí, sestavení plánu a realizaci 

souboru aktivit zaměřených na co nejlepší využití znalostí. Pro současnost je typické 

zahlcení podniku informacemi, ale znalostí je při tom málo. Je to proto, že odpověď 

na otázky: jaké informace potřebuji a jak s nimi naložím,  

POZNÁMKA  KM nenahrazuje, ale prolíná všechny manažérské aktivity. KM vyžaduje 

specifický způsob práce a revizi priorit ve srovnáním s běžným managementem. Akcentuje sdílení a 

užití znalostí. Posiluje cílevědomost aktivit a doplňuje jejich množinu o nové aktivity. Vyžaduje vyšší 

systémovost a komplexnost přístupu. Akcentuje zájem o lidský faktor 

http://mujweb.cz/akatolicky/KM_celek1.htm 

2.34 data 

• sekvence (např. čísla, slova, dopravní. značky) 

• odraz jevů, procesů a vlastností, které existují v okolním světě 

• umožňují zaznamenávání na tzv. nosiče dat (papír, film, disketa, CD …) a 

zpracování (např. prostřednictvím databázových systémů) 

• stanovení formálních pravidel pro jejich zpracování - syntaktická pravidla 

představují vybrané signály 

jakékoli vyjádření skutečnosti, schopné přenosu, interpretace a nebozpracování. 

Jsou to jakékoli zaznamenané poznatky či fakta. 

2.35 znaky 

přípustné signály, které jsou rozeznávány člověkem 

2.36 znalosti  

výsledek porozumění informaci 

2.37 informace  

obsah zprávy nebo sdělení  

(Informace je tedy definována pomocí dat a znalostí: Jsou to data, která mají smysl 

(význam). Jsou sdělitelné (komunikovatelné) znalosti. Je to údaj, ke kterému si člověk 

přiřadí význam Informace je tedy definována pomocí dat a znalostí: Jsou to data, která 

mají smysl (význam). Jsou sdělitelné (komunikovatelné) znalosti. 

http://mujweb.cz/akatolicky/KM_celek1.htm
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2.38 signál  

nositel informace 

2.39 zákazník (customer)  

jednotlivec nebo organizace, jako například studující, rodiče studujících, vzdělávací 

instituce a potenciální zaměstnavatelé, kteří využívají produkt (vyučování či školení) 

přímo či nepřímo 

2.40 kvalita dat (data quality)  

soubor znaků jako relevance, přesnost, včasnost, dochvilnost, dostupnost, 

srozumitelnost, srovnatelnost, 

soudržnost, které se týkají sbírání, analýzy, udržování, šíření a využití dat 

2.41 zainteresovaná strana  (interested party)  

osoba nebo skupina (jako například zaměstnanci, poskytovatel, partner, investor, 

vlastník, společnost), které mají zájem na úspěšnosti e-výuky 

2.42 celkový management kvality (Total Quality Management (TQM))  

přístup k managementu organizace, zaměřený na kvalitu, založený na participaci 

všech pracovníků organizace a snažící se o dlouhodobý úspěch skrze uspokojení 

zákazníka a mající přínos pro všechny pracovníky organizace a pro společnost 

2.43 RFDQ 

(Reference Framework for the Description of Quality Approaches) 

2.44 RQC 

(Reference Quality Criteria) 

2.45 W3C 

(World Wide Web Consortium) 

2.46 SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model)  

2.47 CWA (CWA)  

(CEN Workshop Agreement) 

3 Aplikace informační technologie v procesu výuky, vzdělávání a 

školení 

3.1 Referenční rámec pro popis přístupů ke kvalitě (RFDQ) je rámec popisující, 

srovnávající a analyzující přístupy k managementu kvality a prokazování kvality. Tyto 

přístupy mohou být mapovány na RFDQ. Z tohoto důvodu rámec není model 

managementu a prokazování kvality - je to rámec popisující přístupy ke kvalitě. Může 

sloužit k porovnání odlišných existujících standardů a jejich harmonizaci do 

společného modelu kvality. 
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3.2 Referenční kritéria kvality (RQC) 

Vyčerpávající seznam referenčních kritérií pro zajištění kvality vzdělávacích produktů 

je poskytován jako katalog kritérií. Katalog obsahuje kritéria funkční, stejně jako kritéria 

vztahující se k psychologii výuky. Dále obsahuje kritéria vztahující se k bezpečnosti 

dat a (speciálně označená) kritéria týkající se národní legislativy v oblasti distančního 

vzdělávání. 

Tato kritéria mohou být použita pro posouzení a hodnocení v rámci procesního modelu 

popsaného v kapitole 3.2. Měla by být užita pouze ta kritéria, která jsou vhodná pro 

daný kontext. Tedy, kritéria jsou poskytnuta jako vyčerpávající seznam, ze kterého by 

v případě implementace systému managementu či zajištění kvality měla být vybrána 

pouze adekvátní kritéria. 

Referenční katalog může poskytnout obecnou bázi pro tvorbu oborově a národně 

specifických profilů tohoto katalogu. Tyto profily obsahují relevantní výběry kritérií a 

mohou specifikovat priority označením některých kritérií jako kritérií povinných. Profil 

postavený na kritériích z referenčního katalogu je součástí evaluace procesů 

založených na procesním referenčním modelu. Pro tyto účely každá procení 

specifikace v procesním referenčním modelu obsahuje odkaz na relevantní sekci 

referenčního katalogu kritérií. Následně pak referenční katalog může být použit pro 

vytvoření kriteriálních profilů, které 

 umožní porovnání výukových produktů 

 budou podporovat certifikaci vzdělávacích produktů (dle standardů kvality) 

Následující obrázek ukazuje úrovně přístupů k zajištění kvality a vztahy RFDQ a RQC 

k existujícím přístupům. (Úrovně přístupů k zajištění kvality) 
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EFQM 

European Foundation for Quality Management 

ASTD (ASTD)  

American Society for Training and Development 

CELTSC (CELTSC)  

Chinese E-Learning Technology Standardization Committee 

ECTS 

European Credit Transfer System – 

DIN e.V.  

Deutsches Institut für Normung e.V. 

Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky z pohledu 

doporučení v ČSN EN ISO/IEC 19796-1:2013 

 

 

3.3 Obsahová náplň jednotlivých kapitol ČSN EN ISO/IEC 19796-1:2013 

Kapitola 3 popisuje procesně orientovaný rámec pro popis přístupů ke kvalitě (RFDQ). 

Příloha A (informativní) popisuje užití RGDQ a použití klasifikace k rozšíření procesního modelu 

zavedením podprocesů. 

Příloha B (informativní) popisuje plný německý procesní model (DIN PAS 1032-1) jako příklad toho, jak 

základní model může být rozšířen. 
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Příloha C (informativní) popisuje užití modelu popisující „French Code of Practice in e-Learning“ 

(AFNOR Z 76-001) jako druhý příklad použití standardu. 

Příloha D (informativní) popisuje referenční seznam kritérií kvality, který může být zahrnut do RFDQ pro 

posouzení. 

Příloha E (informativní) popisuje, jak ostatní přístupy ke kvalitě mohou být mapovány na RFDQ. 

Speciálně čínský model CELTSC je použit jako příklad mapovací procedury. 

Příloha F (informativní) popisuje použití modelu pro specifické kvalitativní cíle jako je například kvalita 

metadat. 

Příloha G (informativní) obsahuje seznam odkazů na dokumenty užité pro účely vysvětlení. 

3.4 Procesně orientovaný rámec pro popis přístupů ke kvalitě (RFDQ). 

V této kapitole je popsán a rozpracován referenční rámec pomocí procesního 

modelu. 

Procesní model je rámec pro popis, porovnání a analýzu procesně orientovaných 

přístupů ke kvalitě. Rámec může být použit jako metamodel pro přístupy 

k managementu kvality a k zajištění kvality. To znamená, že nejsou žádné předepsané 

požadavky a předpoklady týkající se přístupu ke kvalitě. 

Použití rámce může být popsáno následovně: 

 Scénář 1: Popis přístupu ke kvalitě 

  Volba přístupu k managementu kvality a k zajištění kvality Q1 

  Identifikace procesů, které jsou pokryty v rámci Q1 

  Popis Q1 ve vztahu k rámci využívajícímu popisné kategorie 

 Scénář 2: Porovnání přístupů ke kvalitě 

  Volba přístupů k managementu kvality a k zajištění kvality [Q1.Qn] 

  Identifikace procesů, které jsou pokryty v rámci [Q1.Qn] 

  Popis [Q1.Qn] ve vztahu k rámci využívajícímu popisné kategorie 

  Definice metriky k porovnání [Q1.Qn] 

  Provedení analýzy a srovnání 

 Scénář 3: Harmonizace přístupů ke kvalitě 

  Použití scénáře 2 

  Kombinace [Q1.Qn] do konsensuálního modelu 

Je důležité připomenout, že procesní schéma popsané v tomto dokumentu může být 

použito jako obecný, popisný rámec. Ve druhém kroku mohou být vytvořeny přístupy 

a profily založené na nejlepší praxe - tyto profily mohou obsahovat doporučení, 

směrnice, postupy a kritéria. Následně může být procesní schéma rozšířeno a 

modifikováno. 
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3.5 Popisný model 

Popisný model ukazuje klasifikaci a dokumentaci schématu pro proces kvality. Je 

založen na CEN/ISSS CWA 146441. Každý proces bude popsán tímto schématem. 

POPISNÝ MODEL PRO PŘÍSTUPY KE KVALITĚ 

 

Atribut Popis Příklad 

ID Jedinečný identifikátor ID1234 

Kategorie Hlavní proces Vývoj kurzu 

Název procesu Název procesu Výběr metody 

Popis Popis procesu V rámci procesu jsou vyhodnoceny a zvoleny didaktické 
koncepce a metody 

Vztahy Vztah k jiným procesům Před výběrem metody analýzy cílové skupiny musí být 
proveden proces FA.6 

Podprocesy / dílčí 
úkoly    

Podprocesy / dílčí úkoly Identifikace metod, alternativní metody, 
upřednostňování metod 

Cíl Cíl procesu Adekvátní výběr jedné nebo více didaktických koncepcí 

Metoda Metodologie procesu 

Odkazy na směrnice / dokumenty 
Metody výběru by měly být založeny na cílových 
skupinách 

Metody jsou vybrány na základě zkušeností učitelů 

Viz manuál a směrnice metod 

Výsledek Očekávaný výsledek procesu Specifikace metod 

Dokumenty 

Aktéři Zodpovědní / zúčastnění aktéři Tým didaktického návrhu 

Metriky / kritéria Vyhodnocení a metriky procesu Kritéria katalogu 3.2.2-3.2.6 

Technické normy Technické normy užití ČSN  EN ISO 9241, IEEE 1484.12.1:2003 

metadata 

Anotace / příklad Další informace, příklady užití  

 

3.6 Referenční rámec pro popis kvality (RFDQ): procesní model 

V tomto článku je popsán procesní rámec ve formátu vysvětleném v článku 3.1. 

Procesní model obsahuje relevantní procesy životního cyklu informačních a 

komunikačních systémů pro výuku, vzdělávání a školení. Procesní model je rozdělen 

do sedmi částí. Podprocesy jsou obsaženy s odkazy na procesní klasifikaci - příklady 

použití klasifikace jsou v přílohách B a C 

 
 

                                                           
1 CEN/ISSS CWA 14644 Quality Assurance and Guidelines. Brussels, 2003. 
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RFDQ PROCESNÍ MODEL 

 

ID Kategorie Podproces 

NA 
Analýza potřeb Klasifikace 

FA Analýza rámce Klasifikace 

CD Koncepce / design Klasifikace 

DP Vývoj / produkce Klasifikace 

IM Implementace Klasifikace 

LP Proces výuky Klasifikace 

EO Vyhodnocení / optimalizace Klasifikace 

 

V každé části jsou popsány důležité procesy. Pro vybrané procesy jsou poskytnuty 

příklady toho, jak může být referenční model využit. Tyto příklad jsou psány kurzívou. 

 

3.7 Referenční kritéria kvality (RQC) DIN PAS 1032-1 

Vyčerpávající seznam referenčních kritérií pro zajištění kvality vzdělávacích produktů 

je poskytován jako katalog kritérií. Katalog obsahuje kritéria funkční, stejně jako kritéria 

vztahující se k psychologii výuky. Dále obsahuje kritéria vztahující se k bezpečnosti 

dat a (speciálně označená) kritéria týkající se národní legislativy v oblasti distančního 

vzdělávání. 

Tato kritéria mohou být použita pro posouzení a hodnocení v rámci procesního modelu 

popsaného v kapitole 3.2. Měla by být užita pouze ta kritéria, která jsou vhodná pro 

daný kontext. Tedy, kritéria jsou poskytnuta jako vyčerpávající seznam, ze kterého by 

v případě implementace systému managementu či zajištění kvality měla být vybrána 

pouze adekvátní kritéria. 

Referenční katalog může poskytnout obecnou bázi pro tvorbu oborově a národně 

specifických profilů tohoto katalogu. Tyto profily obsahují relevantní výběry kritérií a 

mohou specifikovat priority označením některých kritérií jako kritérií povinných. Profil 

postavený na kritériích z referenčního katalogu je součástí evaluace procesů 

založených na procesním referenčním modelu. Pro tyto účely každá procení 

specifikace v procesním referenčním modelu obsahuje odkaz na relevantní sekci 

referenčního katalogu kritérií. Následně pak referenční katalog může být použit pro 

vytvoření kriteriálních profilů, které 

 umožní porovnání výukových produktů 
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 budou podporovat certifikaci vzdělávacích produktů (dle standardů kvality) 

Vzhledem k tomu, že výukový produkt je softwarovým produktem, využívá se pro 

výukový produkt norma ISO 9241. Z tohoto důvodu 213 kritérií normy ISO 9241 tvoří 

první sekci referenčního katalogu. Zbylých 480 kritérií, které byly do katalogu přidány, 

je specifických pro výukové produkty. 

Seznam kritérií je rozčleněn do sekcí pro usnadnění přístupu k určitým kritériím. Každé 

kritérium se vyskytuje v katalogu pouze jednou. Kriteriální profily mohou mít odlišnou 

strukturu. 

Kritéria normy ISO 9241 jsou hodnotící. Referenční kritéria v ostatních sekcích jsou 

jak hodnotící, tak popisná (viz tabulka) 

 

KRITÉRIA SPECIFICKÁ PRO VÝUKOVÝ PRODUKT 

Číslo sekce Sekce Počet kritérií Počet popisných 
kritérií 

2 Obecné podmínky 101 32 

3 Technické aspekty 103 23 

4 Ukládání a zpracování dat 37 14 

5 Funkcionality 69 29 

6 Teoretické aspekty 80 17 

7 Kódování informace 59 3 

8 Speciální druhy prezentace 31 0 

 Celkem 480 118 

 

Například kritéria vzhledu obrazovky podle normy ISO 9241 jsou hodnotící. Černý text 

na modré obrazovce je chyba návrhu obrazovky (kritéria barvy) dle ISO 9241. Oproti 

tomu kritéria jako „dostupnost tutorů“ nemohou být hodnocena mimo kontext celého 

výukového produktu. Přesto však popis týkající se tohoto kritéria poskytnutý 

potenciálnímu uživateli je důležitý pro hodnocení produktu. Informace týkající se 

popisného kritéria může být vyhodnocena, například pokud poskytovatel tvrdí, že tutor 

je dostupný denně od 9:00 do 17:00. 

Referenční kritéria jsou neutrální ve vztahu k didaktickým a výukově-psychologickým 

teoriím a modelům. Katalog raději využívá skupiny kritérií, které musí být splněny, když 

poskytovatel tvrdí, že výukový produkt sleduje přístup například explorativního učení. 

3.8 TERMINOLOGICKÉ ODKAZY NA KRITÉRIA KVALITY 

ID Popis Description popisné (d) 

hodnotící (e) 

1 existující technické normy - ergonomie 
sotware 

existing norms – software ergonomics  
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1.1 vizuální zobrazení (ČSN EN ISO 9241-3) 

 9241-3) 

visual visualisation (9241-3) e 

1.2 barevné ilustrace (ČSN EN ISO 9421-8) colour illustration (9241-8) e 

1.3 návrh dialogů (ČSN EN ISO 9241-10) dialog design (9241-10) e 

1.4 požadavky na ergonomii (ČSN EN ISO 
9241-12) 

ergonomic requirements (9241-12) e 

1.5 vedení uživatelů /management chyb / 
funkce nápovědy (ČSN EN ISO 9241-13) 

user guidance/fault management/help function 
(9241-13) 

e 

1.6 řízení dialogů: přímá manipulace (9241-
16) 

dialogue guidance: direct manipulation (9241-
16) 

e 

1.7 řízení dialogů: formuláře (ČSN EN ISO 
9241- 

17) 

dialogue guidance: on screen form (9241-17) e 

2 rámec framework  

2.1 organizační aspekty organisational aspects  

2.1.1 časové aspekty výuky temporal aspects of learning  

2.1.1.1 celkový odhadovaný čas výuky overall estimated learning time  

2.1.1.1.1 popis description e 

2.1.1.1.2 validita validity e 

2.1.1.2 výukové jednotky learning units  

2.1.1.2.1 popis description d 

2.1.1.2.2 validita validity e 

2.1.1.3 nelineární vstupy non-linear entry  

2.1.1.3.1 popis description d 

2.1.1.3.2 validita validity e 

2.1.1.4 časová dostupnost produktu temporal availability of the product  

2.1.1.4.1 specifikace specification e 

2.1.1.4.2 validita validity e 

2.1.1.5 časová dostupnost tutorů temporal availability of tutors  

2.1.1.5.1 popis description d 

2.1.1.5.2 validita validity e 

2.1.1.6 časová dostupnost učitelů temporal availability of teachers  

2.1.1.6.1 popis description d 

2.1.1.6.2 validita validity e 

2.1.1.7 trvání duration  

2.1.1.7.1 specifikace specification e 

2.1.1.7.2 validita validity e 

2.1.2 situační aspekty situational aspects  

2.1.2.1 propojení s institucí connection with institution  

2.1.2.1.1 popis description d 

javascript:detail(52971);
javascript:detail(52971);
javascript:detail(52971);
javascript:detail(52971);
javascript:detail(52971);
javascript:detail(52971);
javascript:detail(52971);
javascript:detail(52971);
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2.1.2.1.2 validita validity e 

2.1.2.2 prezenční kurzy presence courses  

2.1.2.2.1 popis description d 

2.1.2.2.2 validita validity e 

2.1.2.3 prostředí výuky setting of learning  

2.1.2.3.1 popis description e 

2.1.2.3.2 validita validity e 

2.1.2.4 pracovní prostředí working environment d 

2.1.3 koncepce podpory support concept  

2.1.3.1 tutoři tutors  

2.1.3.1.1 popis description d 

2.1.3.1.2 validita validity e 

2.1.3.1.3 kvalifikace qualification e 

2.1.3.2 učitelé teachers  

2.1.3.2.1 popis description d 

2.1.3.2.2 validita validity e 

2.1.3.2.3 kvalifikace qualification d 

2.1.3.3 technická podpory technical support d 

2.1.3.4 webová adresa web-address  

2.1.3.4.1 veřejný přístup public access d 

2.1.3.4.2 informace a dostupnost Information & accessibility e 

2.1.3.4.3 neveřejný přístup non-public access d 

2.1.3.4.4 operativnost a dostupnost Operativeness & accessibility e 

2.2 účel purpose  

2.2.1 popis description  

2.2.1.1 existence existence e 

2.2.2 schopnosti a dovednosti skills and abilities  

2.2.2.1 specifikace specification e 

2.2.2.2 validita validity e 

2.2.3 formální vzdělání / certifikáty formal graduations / certificates  

2.2.3.1 popis description d 

2.2.3.2 validita validity e 

2.2.3.3.1 certifikáty poskytovatelů provider certificate d 

2.2.3.3.2 vlastní certifikáty Self-created certificate d 

2.2.3.3.3 validita validity e 

2.3 cílová skupina target group  

2.3.1 věk age  

2.3.1.1 specifikace věku age specification  
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2.3.1.1.1 popis description d 

2.3.1.1.2 validita validity e 

2.3.1.2 zákonná ochrana menšin protection of minors by law  

2.3.1.2.1 popis description e 

2.3.1.2.2 validita validity e 

2.3.2 formální znalosti / ukončené studium formal knowledge / graduations  

2.3.2.1 popis description e 

2.3.2.2 validita validity e 

2.3.3 profesní znalost professional knowledge  

2.3.3.1 popis description  

2.3.3.1.1 základní informace basic information e 

2.3.3.1.2 informační obsah information content e 

2.3.3.2 možnosti verifikace verification possibility d 

2.3.3.3 validita validity e 

2.3.4 obecné znalosti common knowledge  

2.3.4.1 multidisciplinární multidisciplinary  

2.3.4.1.1 popis description d 

2.3.4.1.2 požadavky requirement e 

2.3.4.2 specifické v oblasti počítačů computer specific  

2.3.4.2.1 popis description d 

2.3.4.2.2 požadavky requirement e 

2.3.4.3 ostatní oblasti znalostí other fields of knowledge  

2.3.4.3.1 popis description d 

2.3.4.3.2 požadavky requirement e 

2.3.5 kompenzace handicapu / bezbariérová 
výuka 

Compensation of disabilities/Learning without 
barriers 

 

 

2.3.5.1 přípravy arrangements e 

2.3.5.2 prohlášení shody se zákonnými 
požadavky 

statement of conformance to legal requirements e 

2.3.5.3 validita prohlášení Validity of statement e 

2.3.5.4 vhodnost suitability e 

2.3.6 jazyky languages  

2.3.6.1 popis description d 

2.3.6.2 validita validity e 

2.3.7 pracovní skupiny occupational groups  

2.3.7.1 popis description d 

2.4 zajištění kvality quality assurance  

2.4.1 pracovní směrnice professional guidelines  

2.4.1.1 popis description d 
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2.4.2 aktuálnost produktu, služba aktualizací topicality of the product, update service  

2.4.2.1 implementace implementation e 

2.4.2.2 verze version d 

2.4.2.3 rok publikace / datum year of publication/date d 

2.4.3 autoři authors  

2.4.3.1 popis description d 

2.4.3.2 odbornost expertise d 

2.4.3.3 formální odbornost formal expertise d 

2.4.4 implementace Implementation  

2.4.4.1 popis description d 

2.4.4.2 odbornost expertise d 

2.4.5 snahy o hodnocení evaluation efforts  

2.4.5.1 popis description e 

2.4.5.2 validace snahy validation of the efforts e 

2.4.6 nabídky / práva quotations/rights  

2.4.6.1 APA-standardy nebo podobné APA-standards or similar e 

2.4.6.2 existence bibliografie existence of bibliography e 

2.4.6.3 technické termíny technical terms e 

2.4.6.4 zkratka abbreviation e 

2.4.6.5 copyright copyright e 

2.4.7 jazyková korektnost linguistic correctness  

2.4.7.1 pravopis orthographiy e 

2.4.7.2 gramatika grammar e 

2.4.7.3 interpunkce punctuation e 

2.4.7.4 tender gender e 

2.4.7.5 objektivnost objectiveness e 

2.4.8 různé miscellaneous  

2.4.8.1 antidiskriminace no discrimination e 

2.4.8.2 žádná ilustrace násilí no illustration of violence e 

2.4.9 standardy kvality produktu quality standards of the product  

2.4.9.1 standardy relevantní pro produkt standards relevant for the product d 

2.4.9.2 certifikace produktu certification of the product d 

2.4.9.3 udělené ceny atd. given awards etc. d 

2.4.9.4 certifikace poskytovatele certification of the provider d 

2.4.9.5 požadavky requirement e 

2.5 další požadavky participace additional participation requirements  

2.5.1 náklady costs  

2.5.1.1 cena produktu product costs e 
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2.5.1.2 náklady na telekomunikační služby telecommunication costs  

2.5.1.2.1 popis description e 

2.5.1.2.2 validita validity e 

2.5.2 dálková výuka distance learning  

2.5.2.1 relevance národních a mezinárodních 
právních determinantů 

Relevance of national and international legal 
determinations 

d 

2.5.2.2 validita validity e 

2.5.2.3 shoda s determinanty conformity to the determinations e 

2.5.3 prohlášení souhlasu s ukládáním dat declaration of consent with storage of data  

2.5.3.1 předtištěná forma pre-printed form d 

2.5.3.2 uložená kritéria saved criteria e 

2.5.3.3 účel purpose e 

2.5.3.4 perioda ukládání saving period e 

2.5.3.5 možnost obnovy possibility of revocation e 

2.5.4 využití utilisation  

2.5.4.1 užívací práva utilisation rights e 

2.5.4.2 licencování licensing e 

2.5.5 smluvní podmínky contract conditions  

2.5.5.1 mimořádná ustanovení o stornování extraordinary notice of cancellation d 

2.5.5.2 dodatečné smluvní podmínky additional contract conditions d 

3 technické aspekty technical aspects  

3.1 uživatel user  

3.1.1 požadavky requirements  

3.1.1.1 systémové požadavky system requirements  

3.1.1.1.1 popis: minimální požadavky description: minimum requirements e 

3.1.1.1.2 popis: doporučené požadavky description: comfortable requirements d 

3.1.1.1.3 validita validity e 

3.1.1.1.4 požadavky na diskový prostor pro 
instalaci 

disk space requirement for installation e 

3.1.1.1.5 požadavky na diskový prostor pro provoz disk space requirement for use e 

3.1.1.1.6 čas time e 

3.1.1.2 operační systém operating system  

3.1.1.2.1 popis: minimální operační systém description: minimum operating system e 

3.1.1.2.2 popis: doporučený operační systém description: comfortable operating system d 

3.1.1.2.3 validita validity e 

3.1.1.3 přístup access  

3.1.1.3.1 internetové připojení vyžadované internet access required e 
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3.1.1.3.2 internetové připojení žádoucí internet access desirable e 

3.1.1.3.3 použitelnost bez připojení k i-netu suitability without internet access e 

3.1.1.3.4 šířka pásma bandwidth of internet access e 

3.1.1.3.5 validita validity e 

3.1.1.4 další vybavení additional equipment  

3.1.1.4.1 popis požadovaného vybavení description of required equipment e 

3.1.1.4.2 závislost na požadovaném vybavení dependency on required equipment e 

3.1.1.4.3 informace information e 

3.1.1.5 výkon performance e 

3.1.2 instalace / odinstalace Installation/Un-Installation  

3.1.2.1 existence všech komponent existence of all components e 

3.1.2.2 URL URLs e 

3.1.2.3 úspěšná instalace successful installation e 

3.1.2.4 vedlejší efekty instalace side effects of the installation e 

3.1.2.5 odinstalační procedura uninstallation routine e 

3.1.2.6 úspěšná odinstalace successful uninstallation e 

3.1.2.7 vedlejší efekty odinstalace side effects of the uninstallation e 

3.1.2.8 ukládání storage  

3.1.2.8.1 uživatelská data user data d 

3.1.2.8.2 informace information e 

3.1.2.9 instalační pokyny installation instructions  

3.1.2.9.1 existence – instalační pokyny existence – installation instructions e 

3.1.2.9.2 existence – odinstalační pokyny existence – uninstallation instructions e 

3.1.2.9.3 srozumitelnost a korektnost: instalační 
pokyny 

intelligibility/correctness: installation instructions e 

3.1.2.9.4 srozumitelnost a korektnost: odinstalační 
pokyny 

intelligibility/correctness: uninstallation 
instructions 

e 

3.2 poskytovatel provider  

3.2.1 transportní cesta k serveru route of tranport to the server  

3.2.1.1 šifrování serveru encryption to the server e 

3.2.1.2 úroveň bezpečnosti šifrování security level of the encryption e 

3.2.1.3 šifrování e-mailu encryption for e-mail e 

3.2.1.4 nestandardní šifrování non standard encryption e 

3.2.1.5 uživatelské informace user information e 

3.2.2 bezpečnost serveru (vnější a vnitřní) security of the server (from outside and inside)  

3.2.2.1 přístupová práva k serveru server access right e 

3.2.2.2 přístupová práva k firewallu firewall access right e 

3.2.2.3 opatření pro bezpečnost serveru server security measures e 
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3.2.2.4 aplikace na serveru applications on the server e 

3.2.2.5 viditelnost pro studující visibility for learners e 

3.2.2.6 viditelnost pro vyučující visibility for teachers e 

3.2.2.7 viditelnost pro administrátory visibility for administrators e 

3.2.3 dostupnost / výkon availability/performance  

3.2.3.1 dostupnost serveru availability of server e 

3.2.3.2 přístup-/ čas odpovědi access-/answer time e 

 

3.2.3.3 

kompenzační snahy pro uživatele 
s nízkou šířkou pásma 

Compensation efforts for low bandwidth users  

d 

 

3.2.3.4 

přístup-/ čas odpovědi snahy pro 
uživatele s nízkou šířkou pásma 

access-/answer time – for lowband widths 
users 

 

e 

3.2.3.5 IT problémy it-problems e 

3.2.4 jmenování odpovědné osoby / certifikace designation of the technical person in 
charge/certification 

 

3.2.4.1 verze version e 

3.2.4.2 webmaster webmaster e 

3.2.4.3 zodpovědná osoba person in charge e 

3.2.4.4 certifikáty certificates e 

3.2.4.5 poskytovatel provider e 

3.2.5 technická podpora technical support  

3.2.5.1 informace o aktualizacích produktu information on product updates  

3.2.5.1.1 vytvoření domovské stránky designation on the homepage d 

3.2.5.1.2 informace o aktualizacích update information d 

3.2.5.1.3 automatické aktualizace self-updating d 

3.2.5.2 technická pomoc technical help  

3.2.5.2.1 vytvoření e-mailové adresy designation of an e-mail address d 

3.2.5.2.2 korekce e-mailové adresy correctness of the e-mail address e 

3.2.5.2.3 online pomoc Online help d 

3.2.5.2.4 telefonní hotline hotline phone number d 

3.2.5.2.5 korekce čísla telefonní hotline correctness of hotline phone number e 

3.2.5.2.6 reakční doba response time  

3.2.5.2.6.1 popisy descriptions d 

3.2.5.2.6.2 validita validity e 

3.2.5.2.7 kvalita odpovědi quality of response e 

3.2.5.2.8 řešení softwarových chyb dealing with software bugs d 

3.2.6 přihlášení uživatele user log-in  

3.2.6.1 autentizací mechanismus authentification mechanism d 

3.2.6.2 funkčnost kontroly identity functionality of the identity-check d 

3.2.6.3 heslo password e 
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3.2.6.4 zapomenuté heslo forgot password d 

3.2.6.5 uložení hesla password storage e 

3.2.6.6 získání hesla retrieve password e 

3.2.6.7 schopnost generovat klienty Ability to generate clients d 

3.2.7 uživatelská data user data  

3.2.7.1 ukládání storage  

3.2.7.1.1 čas ukládání storage time d 

3.2.7.1.2 dočasné uložení temporal storage d 

3.2.7.1.3 informace o uložení information about storage e 

3.2.7.2 umístění uložení storage location  

3.2.7.2.1 umístění uložení: vlastní PC storage location: own pc e 

3.2.7.2.2 informace o umístění uložení information about storage location e 

3.2.7.3 potřeby ochrany protection needs  

3.2.7.3.1 specifikace specification e 

3.2.7.3.2 kategorie: nízká category: low d 

3.2.7.3.3 kategorie: střední category: medium d 

3.2.7.3.4 kategorie: vysoká category: high d 

3.2.7.3.5 kategorie: velmi vysoká category: very high d 

3.2.7.4 trvání uložení storage duration e 

3.2.7.5 informace o smazání 

 

Information about deletion e 

3.2.7.6 uživatelský přístup před smazáním user access before deletion  

3.2.7.6.1 s potvrzením with confirmation d 

3.2.7.6.2 bez potvrzení without confirmation d 

3.2.7.7 důvěrnost confidentiality e 

3.2.7.8 validita validity e 

3.2.7.9 funkčnost bez ukládání operativeness without storage e 

3.2.8 přístup k uživatelským datům access to user data  

3.2.8.1 autorizované osoby authorised persons  

3.2.8.1.1 uživatel user d 

3.2.8.1.2 ostatní other d 

3.2.8.1.3 vhodnost řízení přístupu suitability of access-control e 

3.2.8.1.4 kopírování copy d 

3.2.8.1.5 export export d 

3.2.8.1.6 import import d 

3.2.8.2 záloha uživatelských dat backup of user data  

3.2.8.2.1 obnova recovery e 

3.2.8.2.2 zálohy backups e 

3.2.8.2.3 bezpečnost záloh security of backups e 
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3.3 produkt product  

3.3.1 typy zdrojů types of resources  

3.3.1.1 popis description d 

3.3.2 technická koncepce technical concept  

3.3.2.1 vhodnost technické koncepce suitability of technical concept e 

4 ukládání a zpracování dat data storage and processing  

4.1 specifikace dat specification of data  

4.1.1 kategorie categories  

4.1.1.1 kategorie dat pro ukládání save categories data d 

4.1.2 cvičení exercises  

4.1.2.1 uložení dat každého cvičení data storage of each exercise d 

4.1.3 výsledky results  

4.1.3.1 uložení výsledků save result data e 

4.1.4 výukové období learning period  

4.1.4.1 uložení dat výukového období save learning period data d 

4.1.5 linky links  

4.1.5.1 uložení linků save link data e 

4.1.6 historická data history data  

4.1.6.1 uložení historických dat save history data d 

4.1.7 ostatní data other data  

4.1.7.1 doplňov data additional data d 

4.1.7.2 uložení poznámek Save notes e 

4.2 vizualizační nástroje visualisation tools  

4.2.1 typ přístupu type of access  

4.2.1.1 pokrok ve výuce Learning progress e 

4.2.1.2 pokrok ve cvičení Progress in exercises d 

4.2.1.3 pokrok v testech Progress in tests d 

4.2.2 standardní statistiky standard statistics  

4.2.2.1 dostupnost availability e 

4.2.3 speciální analýzy special analysis  

4.2.3.1 uživatelské analýzy user-defined analysis d 

4.3 analýz analysis  

4.3.1 pokrok progress  

4.3.1.1 anotace annotations e 

4.3.1.2 míra detailu level of details e 

4.3.1.3 význam anotace significance of annotations e 

4.3.2 předchozí znalosti (testy během procesu 
učení) 

previous knowledge (test during the learning 
process) 
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4.3.2.1 test test d 

4.3.2.2 čas testu time of test d 

4.3.2.3 souvislosti consequences e 

4.3.3 systém návrhů, řízení systému suggestion-system, system control  

4.3.3.1 uživatelské profily user profiles  

4.3.3.1.1 možnosti tvorby creation possibility d 

4.3.3.1.2 báze dat uživatelského profilu data basis of user profile d 

4.3.3.1.2.1 pretest pre-test d 

4.3.3.1.2.2 doprovodné jevy accompanying d 

4.3.3.1.3 iniciátor tvorby uživatelského profilu initiator of user profile creation  

4.3.3.1.3.1 systém system d 

4.3.3.1.3.2 uživatel user d 

4.3.3.2 adaptační mechanismy / systém řízení adaptation mechanisms / systém control  

4.3.3.2.1 použití Use d 

4.3.3.2.2 popis description e 

4.3.3.3 typ řízení type of control  

4.3.3.3.1 systém řízení system control d 

4.3.3.3.2 adaptivní systém řízení adaptive system control d 

4.3.3.3.3 řízení studujícím controlled by the learner d 

4.3.3.3.5 vhodnost suitability e 

4.3.4 řízení studijních výsledků control of learning results  

4.3.4.1 existence existence e 

4.3.4.2 řešitelnost automaticky 
generovaných testů 

Solvability of automatically generated 
tests 

e 

4.3.4.3 čas time d 

4.3.4.4 dostupnost availability d 

4.3.4.5 přístup access e 

4.3.4.6 použití pro řízení uživatelů use for user-control e 

5 funkcionality functionalities  

5.1 řízení control  

5.1.1 prvky řízení studujícího learner control elements  

5.1.1.1 čas výuky learning time d 

5.1.1.2 posloupnost sequence d 

5.1.1.3 množství amount d 

5.1.1.4 kódování encoding d 

5.1.1.5 modalita modality d 

5.1.1.6 komplexita complexity  

5.1.1.6.1 volba choice d 
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5.1.1.6.2 definice definition d 

5.1.2 prvky řízení programu program control elements  

5.1.2.1 dostupnost availability e 

5.1.3 vhodnost suitability  

5.1.3.1 vhodnost konceptu řízení suitability of the control concept e 

5.2 podpora řízení control support  

5.2.1 přehled obsahu overview of the content  

5.2.1.1 existence existence  

5.2.1.1.1 dostupnost availability e 

5.2.1.1.2 přehled kvality produktu quality of the product overview e 

5.2.1.2 obsah table of contents  

5.2.1.2.1 existence existence d 

5.2.1.2.2 úplnost completeness e 

5.2.1.2.3 vyhledatelnost recognisability e 

5.2.1.3 mapa stránek sitemap  

5.2.1.3.1 existence existence d 

5.2.1.3.2 dostupnost completeness e 

5.2.1.3.3 vyhledatelnost recognisability e 

5.2.1.4 mapa myšlenek Mind map  

5.2.1.4.1 existence existence d 

5.2.1.4.2 úplnost completeness e 

5.2.1.4.3 vyhledatelnost recogniseability e 

5.2.1.5 systém návrhů suggestion system  

5.2.1.5.1 existence existence d 

5.2.1.5.2 přijetí accept d 

5.2.1.5.3 zjistitelnost detectability e 

5.2.1.6 průvodce guided tour  

5.2.1.6.1 existence existence d 

5.2.1.6.2 množství amount  

5.2.1.6.2.1 celý produkt whole product d 

5.2.1.6.2.2 příkladnost exemplarily d 

5.2.2 hledání / získávání search/retrieve  

5.2.2.1 funkce hledání search function  

5.2.2.1.1 existence existence d 

5.2.2.1.2 vyhledatelnost recogniseability e 

5.2.2.1.3 funkce ohodnocení hledání search function rating e 

5.2.2.2 index index  

5.2.2.2.1 existence existence d 
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5.2.2.2.2 vyhledatelnost recogniseability e 

5.2.2.2.3 ohodnocení rating e 

5.2.2.3 full-textové vyhledání full-text search  

5.2.2.3.1 existence existence d 

5.2.2.3.2 vyhledatelnost recogniseability e 

5.2.2.3.3 ohodnocení rating e 

5.2.2.4 záložky bookmarks  

5.2.2.4.1 existence existence d 

5.2.2.4.2 zobrazení display d 

5.2.2.4.3 ohodnocení rating e 

5.2.2.4.4 vyhledatelnost recogniseability e 

5.2.3 pohyb move  

5.2.3.1 vhodnost navigačního mechanismu suitability of the navigation mechanisms e 

5.2.3.2 hyperlinky hyperlinks  

5.2.3.2.1 rozpoznání recognition e 

5.2.3.2.2 konzistence koncepce consistency of concept e 

5.2.3.2.3 viditelnost smazaných dat Visibility of recall e 

5.2.3.2.4 dostupnost externích odkazů Availability of external links e 

5.2.3.2.5 viditelnost cílů odkazů visibility of link targets e 

5.2.3.3 grafika graphics  

5.2.3.3.1 existence existence e 

5.2.3.3.2 soulad s očekávání conformity to expectations e 

5.2.3.4 prohlížení browse  

5.2.3.4.1 dopředu forward e 

5.2.3.4.2 dozadu backward e 

5.2.3.4.3 zpět undo e 

5.3 podpůrné funkce supporting features  

5.3.1 tisk print  

5.3.1.1 verze tisku pro velké texty print version of bigger texts d 

5.3.2 poznámky notes  

5.3.2.1 existence existence d 

5.3.2.2 přidání na stránku add to a site d 

5.3.3 demoverze demo  

5.3.3.1 existence existence e 

5.3.3.2 množství amount d 

5.3.4 kontrolní panel - zvuk control panel – sound  

5.3.4.1 řízení control e 

5.3.5 kontrolní panel - animate control panel - animations  
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5.3.5.1 řízení control e 

5.3.6 ukončení exit  

5.3.6.1 opuštění programu quit the program e 

5.3.7 opětovný vstup re-entry  

5.3.7.1 pokračování continue e 

5.4 komunikace communication  

5.4.1 synchronní komunikace synchronous communication  

5.4.1.1 umožnění synchronní komunikace enabling synchronous communication d 

5.4.1.2 podpora synchronní komunikace 
prostřednictvím add-on 

support synchronous communication 
using add-on tools 

d 

5.4.1.3 podpora synchronní komunikace 

prostřednictvím chatu 
support synchronous communication 

using chat-tools 
d 

5.4.1.4 podpora synchronní komunikace 
prostřednictvím instant messagingu 

support synchronous communication 
using instant messaging 

d 

5.4.1.5 podpora synchronní komunikace 
prostřednictvím audio- / 
videokonference 

support synchronous communication 
using audio-/video-conferencing 

d 

5.4.1.6 podpora synchronní komunikace 
prostřednictvím sdílené aplikace 

support synchronous communication 
using shared application 

d 

5.4.2 asynchronní komunikace asynchronous communication  

5.4.2.1 umožnění asynchronní komunikace enabling asynchronous communication d 

5.4.2.2 Podpora asynchronní komunikace 
prostřednictvím anotačních nástrojů 

support asynchronous communication 
using annotation tools 

d 

5.4.2.3 Podpora asynchronní komunikace 

prostřednictvím fóra 
support asynchronous communication 

using fora 
d 

5.4.2.4 U podpora asynchronní komunikace 

prostřednictvím dodatečných 
publikačních možností pro studující 

support asynchronous communication 

using additional publication possibilities 
for learners 

d 

5.4.2.5 Podpora komunikace v týmové práci support communication in team-working 
processes 

d 

6 teoretické aspekty theoretical aspects  

6.1 psychologické aspekty psychological aspects  

6.1.1 motivace motivation  

6.1.1.1 opatření measures d 

6.1.2 strach ze selhání fear of failure  

6.1.2.1 protiopatření countermeasures d 

6.2 aspekty týkající se psychologie 

výuky 
aspects concerning the learning 

psychology 
 

6.2.1 opatření measures  

6.2.1.1 existence existence e 

6.2.1.2 vhodnost výukově-psychologické 
koncepce 

suitability of the learning psychology 
concept 

e 
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6.2.1.3 motivace pro řízení procesu učení motivation for learning progress control  

6.2.1.3.1 explicitní explicit d 

6.2.1.3.2 implicitní implicit d 

6.2.1.4 klasifikace opatření classification of the measures  

6.2.1.4.1 behaviorální behaviouristic d 

6.2.1.4.2 kognitivně-psychoplogické cognitive-psychological d 

6.2.1.5 svázané s existující zkušeností to tie to existing experiences d 

6.2.2 Behaviorální přístupy behavioristic approaches  

6.2.2.1 programové pokyny programmed instructions  

6.2.2.1.1 přenos informací v nejmenších 

balířcích 
information transfer in smallest 

information packages 
e 

6.2.2.1.2 posilující mechanismy Reinforcing mechanisms e 

6.2.3 kognitivně-psychologické 
přístupy 

cognitive psychological approaches  

6.2.3.1 explorativnvýuka explorative learning  

6.2.3.1.1 zpracování posloupností processing sequence e 

6.2.3.1.2 manipulace manipulation e 

6.2.3.1.3 investigace studujících Investigations by learners  

6.2.3.1.3.1 stimulace prostřednictví prezentace 
obsahu 

Stimulation through presentation of the 
content 

e 

6.2.3.1.3.2 technická podpora technical support e 

6.2.3.2 výuka prostřednictvím hlubšího 
vhledu 

learning through deeper insight  

6.2.3.2.1 cvičení exercises e 

6.2.3.2.2 reference references e 

6.2.3.2.3 vysvětlení explanations e 

6.2.3.2.4 trvání Continuation e 

6.2.3.3 výuka praktickou činností learning by doing  

6.2.3.3.1 posloupnosti sequences e 

6.2.3.3.2 základ rozhodnutí basis for decisions e 

6.2.3.4 iniciace konfliktů initiate conflicts e 

6.2.3.5 konstruktivistické přístupy constructivist approaches d 

6.2.4 Učení s příklady learning with an exemplar  

6.2.4.1 behaviorální orientace behaviouristic orientation d 

6.2.4.2 kongititní orientace cognitive orientation d 

6.2.4.3 vhodnost modelu Suitability of the model e 

6.2.5 učení se učení learn learning  

6.2.5.1 reflexe řízení procesu učení reflection on learning progress control d 

6.2.5.2 reflexe pracovních návyků reflection on working habits d 
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6.2.5.3 reflexe time managementu reflection on time management d 

6.2.5.4 reflexe sledování vlastní osoby reflection on self-monitoring d 

6.2.5.5 informace information d 

6.2.6 cvičení a testy exercises and tests  

6.2.6.1 množství amount e 

6.2.6.2 adekvátní zaměření na cvičení adequate focus of the exercises e 

6.2.6.3 adekvátní zaměření na testy adequate focus of the tests e 

6.2.6.4 průhlednost hodnocení Transparency of assessment e 

6.2.7 cvičení exercises  

6.2.7.1 existence existence e 

6.2.7.2 variace různých druhů cvičení variety of different exercise styles d 

6.2.7.3 odpověď answer  

6.2.7.3.1 řešitelnost solvability e 

6.2.7.3.2 nápověda hints e 

6.2.7.3.3 podpora support e 

6.2.7.3.4 možnost vyvolat odpovědi recall possibility of the answers e 

6.2.7.4 zpětná vazba feedback  

6.2.7.4.1 pozitivní zpětná vazba positive feedback e 

6.2.7.4.2 vysvětlení pozitivní zpětné vazby 
pro cvičení 

explanation of the positive feedback 
for¨exercises 

e 

6.2.7.4.3 diferencovaná zpětná vazba differentiated feedback e 

6.2.7.4.4 vysvětlení negativní zpětné vazby explanation of the negative feedback e 

6.2.7.4.5 asistence po negativní zpětné vazbě  assistance after negative feedback e 

6.2.7.4.6 zpětná vazba u výsledků cvičení feedback on the results of the exercises e 

6.2.8 testy tests  

6.2.8.1 informace o výsledcích pro 
uživatele 

information on test results for users  

6.2.8.1.1 existence informací information on test results (existence) e 

6.2.8.1.2 včasnost informací information on test results (promptness) e 

6.2.8.1.3 detailní informace o testu detailed information on tests d 

6.2.8.2 informace pro učitele information on test results for teachers  

6.2.8.2.1 pohled view d 

6.2.8.2.2 budoucí využití further utilisation d 

6.3 didaktické aspekty didactical aspects  

6.3.1 koncepce prezentace concepts for presentation  

6.3.1.1 vhodnost didaktického konceptu suitability of the didactical concept e 

6.3.1.2 násobní, redundantní prezentace multiple, redundant presentation e 
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6.3.1.3 násobná, aditivní prezentace multiple, additional presentation e 

6.3.1.4 koncepce sémantické neshody concept of the semantic discrepancy e 

6.3.2 Požafavky na interaktivou interactivity requirements  

6.3.2.1 úroveň rozhodování decision level  

6.3.2.1.1 úroveň 1 level 1 d 

6.3.2.1.2 úroveň 2 level 2 d 

6.3.2.1.3 úroveň 3 level 3 d 

6.3.2.1.4 úroveň 4 level 4 d 

6.3.2.2 úroveň interaktivity level of interactivity d 

6.3.2.3 podpora studia se spoluprací Support of collaborative Learning d 

6.3.3 Podpůrná opatření supporting measures  

6.3.3.1 podpora orientace supporting the orientation  

6.3.3.1.1 vizuální zvýraznění formátováním 
textu 

visual accentuation by text formatting d 

6.3.3.1.2 vizuální zýraznění: konzistence visual accentuation: consistency e 

6.3.3.1.3 shrnutí summary d 

6.3.3.1.4 exkurz excursus d 

6.3.3.1.5 odlišné způsoby prezentace obsahu different ways of content presentation e 

6.3.3.1.6 hierarchický obsah hierarchical content e 

6.3.3.2 účel purpose  

6.3.3.2.1 návrh cílů designation of the goals d 

6.3.3.2.2 kompatibilita cílů s předchozími 

znalostmi 
compatibility of intended goals with the 

previous knowledge 
e 

6.3.3.3 reference references  

6.3.3.3.1 sekvenční reference sequential references e 

6.3.3.3.2 nesekvenční reference non sequential references e 

6.3.4 stupně obtížnosti / komplexity degrees of difficulty/complexity  

6.3.4.1 definice termínů definition of the terms e 

6.3.4.2 koncepce absolvování graduation concept  

6.3.4.2.1 srozumitelnost existujícího 
ukončení studia 

Comprehensibility of an existing 
graduation 

e 

6.3.4.2.2 podpora sebehodnocení support of self-assessment e 

6.3.5 další opatření additional measures  

6.3.5.1 opisování cribs d 

6.3.5.2 zvyšování složitosti increase of difficulty d 

6.3.5.3 varianty celého produktu variety of the whole product d 

6.3.5.4 příklady examples d 

6.3.5.5 přenos transfer d 

6.3.5.6 varianty informační hustoty Variety of information density d 
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6.4 koncepce využití concept of utilisation  

6.4.1 usazení ve výukovém prostředí embedding in the learning 
environment 

e 

6.4.2 vysvětlení explanation e 

6.4.3 vhodnost opratření 

k teoretickému vysvětlení 
suitability of the measures to be 

explained theoretically 
 

6.4.3.1 podpora výukových cílů celkovou 
koncepcí 

supporting the learning goals by the 
whole concept 

e 

6.4.3.2 podpora cílových skupin celkovou 
koncepcí 

supporting the target group by the whole 
concept 

e 

6.4.3.3 implementace koncepce implementation of this concept e 

7 kódování informace coding of the information  

7.1 přenos informačně 

ekvivalentního obsahu 
content equivalent information 

transport 
 

7.1.1 vizuální kombinace visual combination  

7.1.1.1 vizuální - vizuální visual – visual e 

7.1.1.2 zvukový - vizuální aural – visual e 

7.1.1.3 vizuální - zvukový visual – aural e 

7.2 obrázky images  

7.2.1 kvalita obrazu quality of the images  

7.2.1.1 ostrost sharpness e 

7.2.1.2 kontrast contrast e 

7.2.1.3 jas brightness e 

7.2.1.4 hloubka depth e 

7.2.1.5 rozlišení osoba-pozadí figure-background-differentiation e 

7.2.1.6 identifikace klíčových prvků identification of the essentials e 

7.2.1.7 barvoslepost Colour-blindness/ametropia e 

7.2.2 technické aspekty technical aspects  

7.2.2.1 alternativní prezentace alternative presentation e 

7.2.2.2 velikost obrazového souboru size of the image file e 

7.2.3 didaktické aspekty didactical aspects  

7.2.3.1 formát format e 

7.2.3.2 stupeň detailů degree of details e 

7.2.3.3 perspektiva prezentace perspective of the presentation e 

7.2.3.4 aspekty teorie designu design-theoretical aspects e 

7.2.3.5 nadpisy / zdůraznění headlines/underlines e 

7.2.3.6 nadpisy - stupeň detailu headlines – degree of details e 

7.2.3.7 kombinace combinations  

7.2.3.7.1 kombinace obrázek - psané slovo combination image – written text e 
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7.2.3.7.2 kombinace obrázek - mluvené 

slovo 
combination image – spoken text e 

7.2.4 speciální případ: grafy special case: diagrams  

7.2.4.1 typ grafu type of diagram e 

7.2.4.2 legenda legend e 

7.2.4.3 měřítko scaling e 

7.2.4.4 popisky os labelling of the axis e 

7.2.4.5 interpretace affected interpretation e 

7.2.4.6 kombinace graf – tabulka combination diagram - chart e 

7.2.5 speciální případ: fotorealistický 

obrázek 
special case: photo-realistic images  

7.2.6 speciální případ: logické 
schéma 

special case: logical figures  

7.2.7 speciální případ: piktogram special case: pictogram  

7.2.8 speciální případ: karikatura special case: caricature  

7.3 animované obrázky animated images  

7.3.1 rychlost speed  

7.3.1.1 možnosti řízení pro uživatele control option for user e 

7.3.2 zoom zoom  

7.3.2.1 možnosti řízení pro uživatele control option for user e 

7.3.2.2 ovlivnění vizuální kvality Influence on visual quality e 

7.3.3 změna perspektivy change of perspective  

7.3.3.1 možnosti řízení pro uživatele control option for user d 

7.3.4 speciální případ: 2D special case: two-dimensional  

7.3.5 speciální případ: 3D special case: three-dimensional  

7.3.6 kombinace combinations  

7.3.6.1 vysvětlení kombinované prezentace explanation of the combined presentation e 

7.3.6.2 stmívání textu text fade-in  

7.3.6.2.1 trvání stmívání duration of the fade-in e 

7.3.6.2.2 množství stmívání amount of the fade-in e 

7.3.6.3 mluvený text spoken text  

7.3.6.3.1 souvislost mezi obrázkem a textem coherence between image and text e 

7.3.6.4 grafické stmívání graphic fade-in  

7.3.6.4.1 koherence coherence e 

7.4 texty texts  

7.4.1 konceptuální konzistence conceptual consistence  

7.4.1.1 konzistence užitých termínů consistent use of used terms e 

7.4.2 technické termíny / překlad technical terms/translation  

7.4.2.1 existence slovníku pojmů existence of a glossary e 
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7.4.2.2 existence slovníku (jazykové učení) existence of a dictionary (language 

learning) 
 

7.4.2.2.1 interní dostupnost internal availability e 

7.4.2.2.2 externí dostupnost external availability e 

7.4.3 speciální případ: psaný text special case: written text  

7.4.3.1 obsah textu content of the text  

7.4.3.1.1 komplexnost complexity e 

7.4.3.1.2 nápověda pro vyslovování help for pronunciation e 

7.4.3.2 vizuální prezentace visual presentation  

7.4.3.2.1 znaky characters e 

7.4.3.2.2 formáty formats e 

7.4.3.2.3 barvy colours e 

7.4.4 speciální případ: mluvený text special case: spoken text  

7.4.4.1 obsah textu content of the text  

7.4.4.1.1 komplexnost complexity e 

7.4.4.1.2 množství amount e 

7.4.4.2 samotný jazyk language itself  

7.4.4.2.1 artikulace articulation e 

7.4.4.2.2 rychlost mluvení talking speed e 

7.4.4.2.3 přízvuk accent e 

7.4.4.2.4 více řečníků multiple speaker e 

7.4.4.2.5 odlišení jazyka differentiation of the language e 

7.4.4.3 organizace organisation  

7.4.4.3.1 řídící panel control bar e 

7.4.4.3.2 bez tónu without tone e 

7.4.5 speciální případ: tabulky special case: charts  

7.4.5.1 strukturování structuring  

7.4.5.1.1 kritéria strukturování structuring criteria e 

7.4.5.1.2 grafická podpora graphical support e 

7.4.5.2 design design  

7.4.5.2.1 hlavičky sloupců column headlines e 

7.4.5.2.2 popis řádků row description e 

7.4.5.2.3 manipulace s tabulkou chart manipulation e 

7.4.5.2.4 zoom zoom e 

7.4.6 speciální případ: diagramy special case: charts  

7.4.6.1 mapa myšlenek (komplexnost) mind map (completeness) e 

7.4.6.2 mapa stránek (komplexnost) site map (completeness) e 

s7.4.7 kombinace combinations  
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7.4.7.1 skript - slovo script-word e 

7.4.7.2 kombinace obrázku a textu  image-text-combination e 

8 formát a design formats and design  

8.1 animace animations  

8.1.1 smysl a účel spirit and purpose  

8.1.1.1 informační obsah information content e 

8.2 simulace simulations  

8.2.1 smysl a účel spirit and purpose  

8.2.1.1 informační obsah information content e 

8.2.2 role / funkce rule/function  

8.2.2.1 operační funkce operations rules e 

8.2.3 manipulace manipulation  

8.2.3.1 konsekvence consequences e 

8.2.3.2 aktuální stav status quo e 

8.2.3.3 kontrolní body break points e 

8.3 cvičení exercises  

8.3.1 otevřená cvičení open exercises  

8.3.1.1 existence vzorových odpovědí existence of an example answer e 

8.3.2 uzavřená cvičení closed exercises  

8.3.2.1 základna pro rozhodování pro 
cvičení 

decision-making-basis for exercises e 

8.3.2.2 funkce zpět undo function e 

8.3.2.3 odpovědi answers e 

8.3.3 speciální případ: doplňovací 
cvičení 

special case: cloze exercises  

8.3.3.1 dedukce chybějících fragmentů deduction of the missing fragment e 

8.3.3.2 tolerance chyb v hláskování fault tolerance for spelling e 

8.3.4 speciální případ: výběr z více 
možností 

special case: multiple-choice 
exercises 

 

8.3.4.1 formáít format e 

8.3.5 speciální případ: vícenásobné 
možnost 

special case: multi-multiple-choice 
exercises 

 

8.3.5.1 počet alternativ number of alternatives e 

8.3.5.2 počet správných odpovědí number of correct answers e 

8.3.5.3 volba alternativ choice of alternatives e 

8.3.5.4 špatné alternativy wrong alternatives e 

8.3.5.5 obsah alternativ content of alternatives e 

8.3.5.5.1 smysl sense e 

8.3.5.5.2 přímá negace direct negation e 
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8.3.6 speciální případ: cvičení 

vzájemných souvislostí 

special case: correlation exercises  

8.3.6.1 Přidaná hodnota v korelačních 
cvičeních 

overplus in correlation exercises e 

8.3.6.2 Jasnost korelačních cvičení clearness in correlation exercices e 

8.3.6.3 textové fragmenty do komplexních 
textů 

text-fragments to a complete text  

8.3.6.3.1 dedukce správné odpovědi deduction of the correct answer e 

8.3.6.3.2 pravděpodobnost správného tipu probability to guess right e 

8.3.6.4 text na obrázek text to image e 

8.3.6.5 obrázek na text images to text e 

8.3.6.6 obrázek na obrázek image to image e 

8.4 nahrávání hlasu voice recording  

8.4.1 v programech jazykové výuky in language learning programs  

8.4.1.1 existence nahrávání hlasu existence of voice recording e 

8.4.1.2 existence přehrávání nahrávek existence of voice play back e 

8.4.1.3 nástroj k porovnání výslovnosti pronunciation comparison tool e 

8.4.1.4 operativnost operativeness e 

8.5 vidět a cítit look & feel  

8.5.1 vlákno napříč celým produktem thread through the whole product e 

8.5.2 monolitický projekt monolithic product e 

8.5.3 přitažlivý vzhled produktu appealing design of the product e 

8.5.4 přitažlivé ovládání produktu appealing handling of the product e 

 

3.9 Mapování principů managementu kvality 

Principy managementu kvality mohou být mapovány na kontext vzdělávacího procesu. 

Podproces organizačního kontextu je hlavním procesem pro tyto požadavky a principy. 

Podprocesy / dílčí úkoly    

 Právní prostředí / podmínky 

 Ekonomické prostředí / podmínky 

 Vzdělávací prostředí / podmínky 

 Společenské prostředí  / podmínky 

 Politické prostředí / podmínky 

Uvedené Podprocesy / dílčí úkoly   sledují následující cíle 

Zaměření na zákazníka: e-learningová vzdělávací instituce existenčně závisí na 

svých zákaznících (studentech). Poskytuje služby pro své zákazníky a zainteresované 

strany (jako například rodiče, společnost) a proto by měla pochopit suvné a budoucí 
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potřeby zákazníků a zainteresovaných stran (týkajících se výuky, znalostí, zkušeností 

a individuálních schopností). Měla by také plnit jejich požadavky a směřovat k naplnění 

jejich očekávání 

Vedení: e-learningová vzdělávací instituce určuje jednotný účel, směr a prostředky na 

svou činnost. To vytváří prostředí ve kterém se mohou zákazníci stát plně zahrnuti 

v procesu dosahování cílů 

Zahrnutí lidí: Lidé na všech úrovních jsou nedílnou součástí organizace a jejich plné 

zahrnutí umožňuje využít jejich schopností ve prospěch organizace 

Procesní přístup: požadovaného cíle je dosaženo efektivněji, pokud zdroje a aktivity 

e-learningu, instrukce a aktivity managementu jsou řízeny jednotlivci jako proces. 

Systémový přístup k managementu: identifikace, pochopení a správa systému 

vzájemně propojených procesů pro dosažení daných cílů přispívá k efektivnosti. 

Kontinuální zlepšování: stálým cílem organizace je její kontinuální zlepšování. 

Kontinuální zlepšování je nepřetržitá činnost směřující ke zlepšování schopnosti 

uspokojit potřeby. 

Přístup k rozhodování založený na faktech: efektivní rozhodnutí jednotlivců 

založená na analýze faktických dat a ostatních relevantních informací, která je 

prováděna ve vztahu k logickým postupům z osobní zkušenosti. 

Oboustranně výhodné dodavatelské vztahy: schopnost e-learningové vzdělávací 

instituce a jejích poskytovatelů (poskytovatel e-learningové technologie atd.) vytvořit 

hodnoty je zvýšena oboustranně výhodnými vztahy.  

K dosažení uvedených cílů je v současné době stále více uplatňován Talent 

management 

3.10  Proces a systém Talent managementu (TM) 

3.10.1  Proces TM 

Proces TM tedy soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy předpokládá analyzovat následující úrovně 

managementů tedy koordinované činnosti k vedení a řízení organizace v oblasti:  

znalostního managamentu 

systému managementu kvality 

managementu inovací 

finančního management 

POZNÁMKA 
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 Finanční management představuje činnost zajišťující finanční likviditu podniku.  

Jedná o: 

 získání hotových peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů 

 alokaci těchto prostředků do různých forem nepeněžního majetku ( tj. 

investování ) nebo jejich uložením u různých finančních institucí 

 tvorba vybilancované majetkové a kapitálové struktury 

 realizaci platebního styku podniku 

Hledání talentu je v podstatě hledání jedinců s rozvinutou úrovní schopností. 

V běžném životě je možné rozlišovat matematický talent, hudební talent, manuální 

talent - mimořádnou zručnost – např. pro neurochirurgii či pro hodinářství, výtvarný 

talent např. pro sochařství či malířství, talent organizační, talent pro práci s lidmi – tedy 

učitelský talent či vůdcovský talent, dále talent pohybový pro balet či mimořádné 

sportovní výkony např. ve fotbalu či atletice. Talent je schopnost zvládat určitou činnost 

lépe než průměrně disponovaní lidé. Různí lidé mají talent v odlišných oblastech. 

Proces spojený s hledáním, rozvíjením a udržením talentovaných jedinců je pro 

management organizace koordinovaná činnost v rámci jejího vedení a řízení. 

Není problém hledání talentovaných sportovců, problémem je hledání talentovaných 

techniků a to ať již konstruktérů, technologů a konečně i dělnických profesí. 

Prokazatelnost talentu je zpravidla podmíněna průběžným sledováním výsledků jejich 

aktivit tedy dopadem na výkonnost (účinnost efektivitu organizace). Za talentovaného 

jedince je možno považovat zaměstnance, který zvládne nejen návrhové a vývojové 

aktivity ve prospěch produktu, ale i úroveň jejich užitné hodnoty v zájmu spokojenosti 

zákazníka.  

Produkt musí splňovat tedy charakteristiky kvality, ale i patřičnou úroveň inovací a 

konečně dopad do finanční oblasti organizace. 

3.10.2.1 Systém TM 

Systém tedy soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků TM je 

nejlépe zřejmý z nésledujícího schématu 1  

 

předpokladem pro realizaci TM je úroveň vyspělosti managementu nejlépe zřejmý 

z nésl schéma 2 (schéma 2.3 TM) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Schopnost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Matematick%C3%BD_talent&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hudebn%C3%AD_talent&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Manu%C3%A1ln%C3%AD_talent&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Manu%C3%A1ln%C3%AD_talent&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zru%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neurochirurgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socha%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Organiza%C4%8Dn%C3%AD_talent&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1ce_s_lidmi&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=U%C4%8Ditelsk%C3%BD_talent&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%AFdcovsk%C3%BD_talent&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pohybov%C3%BD_talent&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Balet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atletika
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Nelze však opomenout filozofii TM, která je zřejmá z následujícího schématu 3  

 

Systémový postup jednotlivých kroků při hledání TM je zpravidla spojen posuzováním 

z hlediska hierarchie na následujím  obrázku (obr. 2.2  ZM) 
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Moudro je na tomto obrázku chápáno jako schopnost klást si otázky, na které nejsou 

snadné odpovědi, rozlišovat co je dobré a co je špatné – morálka, principy)   

Pro následně, v obrázcích uvedené  hierarchie souvislostí je možné zjednodušit výše 

uvedenou definiční analýzu následujícím způsobem  

data  text, fakt kód, obraz, zvuk  

(atribut hodnota) 

(+ význam + struktura =) 

informace organizovaná, strukturovaná, interpretovaná a sumarizovaná data 

(objekt atribut hodnota) 

(+ uvažování + abstrakce + vztah +aplikace = 

znalost případ, pravidlo, proces, model 

(relace objekt atribut hodnota) 

(+ výběr + zkušenost + principy + omezení + + učení =) 

expertiza rychlá a přesná rada, vysvětlení a potvrzení výsledu a uvažování 

(relace objekt atribut hodnota jistota důležitost) 
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(+ integrace + distribuce + navigace =) 

způsobilost   organizační expertíza: znalostní repozitář, integrovaný systém pro 

podporu výkonnosti, zásadní koncepce 

V následujících obrázcích jsou znalosti vnímány jako informace s „vyššími 

charakteristikami kvality“. 

Znalosti bez sekvenčního seřazení 

 

 

Vztah mezi daty, informacemi a znalostmi 

 

 

Systémový a procesní přístup je základním předpokladem pro aplikaci TM tady pro 

výběr talentovaných jedinců. 

3.11 Analýza rizika  
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V souladu s definicí analýzy rizika tedy proces pochopení povahy rizika a stanovení 

úrovně rizika je nutné trvale hodnotit riziko v rámci TM tedy přínosy „talentovaných 

jedinců“. Základním kriteriem pro zmíněnou analýzu je přípustná úroveň a samotné 

riziko výběru talentovaných jedinců. 

Vedle výše uvedené definice rizika j na základu konsenzu přijatá definice rizika 

používané ve Směrnicích EU a to: 

riziko (risk) 

kombinace pravděpodobnosti výskytu ztráty a závažnosti této ztráty 

případně:  

 variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení 

 odchýlení skutečných a očekávaných výsledků 

 pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, od výsledku očekávaného 

 situace, kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti 

 nebezpečí negativní odchylky od cíle 

 nebezpečí chybného rozhodnutí 

 možnost výskytu ztráty nebo zisku (spekulativní riziko) 

 neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (investiční riziko) 

 střední hodnota ztrátové funkce 

 možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému 

 kombinace pravděpodobnosti události a jejího následku. 

Pro oblast TM je velmi důležité informační riziko. 

Předpokladem pro odstranění informačního rizika je skutečnos, že jsou správné 

informace ve správnou dobu na správném místě. Teoreticky pro TM tento předpoklad 

teoreticky stačí. Skutečnost je však zpravidla jiná. 

Na následujícím obrázku je vzájemný vztah faktů, znalostí, dat a informací. 

(obr 6.1 Řr) 

Pro analýzu rizik v oblasti TM je možno použít následující metody: 

 Kvalitativní  

popis závažnosti potenciálního dopadu na pravděpodobnost, že daná událost 

nastane. 

 Kvantitativní  

založené na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby jejího 

dopadu. 

 Kombinované  

vycházející z číselných údajů. Cíl je však díky kvalitativnímu hodnocení ve 

větším přiblížení se realitě, oproti předpokladům ze kterých vychází kvantitativní 

metody. 

4 Praktické využití normativních dokumentů v procesu 

vzdělávání  
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4.1 Obecně 

Požadavky na systémy managementu kvality se týkají odpovědnosti managementu a 

zdrojů, realizace produktu a měření a zlepšování, jsou uvedeny ukazatele nebo 

faktory, jež se podílejí na celkové efektivnosti vzdělávací organizace, včetně jejich 

klasifikace podle důležitosti, v souladu s nejnovějšími poznatky mezinárodního 

výzkumu efektivnosti vzdělávání. 

Na vzdělávání je vždy nahlíženo jako na proces, ve kterém nehrají roli jen vstupy a 

výstupy, ale také kontext, ve kterém je vzdělávání uskutečňováno a který by systém 

managementu kvality měl brát v úvahu. 

Organizace primárně zaměřena na spokojenost zákazníka a zároveň splňuje tyto rysy: 

- úspěšnost v poskytování služby, 

- modernizace a management změn, 

- fungování v oblasti legislativy, právního a předpisového rámce a shoda s nimi, 

- zapojení zainteresovaných stran a uspokojení jejich potřeb, 

- efektivita, 

- dosahování cílů, 

- dovednosti v komunikaci, 

- systematický přístup ke sběru a správné analýze dat, 

- neustálé sledování dosahovaných výsledků chápaných jako proces, 

- shoda se standardy jakosti, 

- jasná vize a politika managementu (jako stanovení priorit, hodnot a pravidel 

chování, podle kterého se organizace řídí), 

- zapojení pracovníků, 

- otevřené, demokratické, bezpečné a etické prostředí. 

4.2 Zavedení systémů managementu kvality do oblasti výchovy a vzdělávání 

Zavedení systémů managementu kvality do oblasti výchovy a vzdělávání je 

průlomovým krokem. Existující modely jakosti však přes různost zaměření 

vzdělávacích organizací poskytují návod na kvalitní systémy řízení a sjednocují tento 

sektor za účelem orientace na zákazníka a zlepšování dosažené úrovně organizace 

prostřednictvím neustálého zlepšování jejích procesů. 

V současnosti se totiž jakost vzdělávacích organizací sleduje pouze činností České 

školní inspekce, popřípadě projekty za účelem výzkumu a mezinárodní komparace 

(OECD, Eurydice aj.). Česká školní inspekce kontroluje pouze ty organizace, které 

patří do české vzdělávací soustavy. Proto je potřeba rozšířit evaluaci vzdělávacích 

organizací nejen o další nové metody pro hodnocení jakosti a efektivity ve školství, 

také přístupu k samotnému hodnocení a výběru kritérií, kterým v současnosti chybí 

právě orientace na zákazníka a kde by tato IWA mohla pomoci, ale také do 
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soukromého sektoru, které poskytuje další vzdělávání. Důležitým bodem je také 

průběh samotného auditu, který by měl být zcela nezávislý, auditor by neměl mít žádné 

vazby na vzdělávací organizaci, měl by být expertem v auditování systému 

managementu kvality a zároveň mít znalosti, popřípadě zkušenosti z oblasti výchovy 

a vzdělávání. 

4.3 Evaluace výsledků ve vzdělávání v ČR 

O evaluaci výsledků ve vzdělávání se MŠMT ve své výroční zprávě Ke společnosti 

znalostí vyjadřuje takto: „Jakost vzdělávání je jedním z nejdůležitějších témat pro 

pedagogickou teorii a praxi i pro řídící sféru ve vzdělávání a pro vzdělávací politiku. 

V době, kdy je vzdělávací systém ČR vystaven silnému tlaku na modernizaci, je pro 

kompetentní řízení a rozhodování o tom, jak na tento tlak reagovat, jaké změny 

provádět, jaké stanovit cíle a prostředky, nutné získávat a správně analyzovat 

množství informací. Znalost existujícího stavu a dosahovaných výsledků vzdělávání, 

postižení aktuálních požadavků a tendencí vývoje pak umožňuje ovlivňovat výchovně 

vzdělávací systém, stanovit potřebné nároky a vyčleňovat zdroje. Nezbytnost evaluace 

vzdělávání pro vzdělávací systém a náročnost zpracování a realizace kvalitních 

evaluačních projektů je zdůrazňována ve strategických dokumentech MŠMT a vlády 

ČR. Koncepční materiál MŠMT Jakost a odpovědnost schválený v r. 1994, zdůrazňuje 

význam monitorování a hodnocení výsledků a činnosti škol i vzdělávací soustavy a 

nutnost vytvoření komplexního evaluačního prostředí ve školství. Dokumenty 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Bílá kniha deklarují 

vybudování uceleného systému evaluace jako jeden ze svých hlavních cílů. Jsou zde 

formulována konkrétní doporučení a naznačeny kroky, které je třeba učinit 

v postupném vytváření evaluační atmosféry v oblasti školství.“ 

V následujících komentářích získá uživatel této příručky informace o různých typech 

hodnocení vzdělávacího systému. Zdroje jsou z CEN, OECD, EU, MŠMT a České 

školní inspekce (ČŠI). 

Pro jejich úplnost nyní předkládáme činnosti ČŠI (zdroj: www.csicr.cz), jejíž hlavní 

náplní je externí evaluace a kontrola škol. Procesy evaluace, kontroly a hodnocení 

jejich výsledků jsou založeny na uplatnění souboru ukazatelů, kritérií a nástrojů, které 

umožňují sledovat, hodnotit a kontrolovat školy a školská zařízení (dále školy) 

v rozsahu vymezeném příslušnými zákony.  

ČŠI rozlišuje informace (resp. data) na hodnotící a kontrolní. Hodnotící informace 

rozděluje na dvě skupiny: 

a) jevy posuzované ve vztahu k průběhu hospitace, které se týkají zejména výuky: 

- plánování a příprava výuky, 

- personální zajištění výuky, 

- materiální podpora výuky, 

- psychohygienické podmínky výuky, 

- organizace, formy a metody výuky, 
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- motivace a hodnocení žáků, 

- interakce a komunikace, 

b) jevy posuzované ve vztahu k systému a organizaci chodu školy: 

- organizování a informační systém, 

- vedení a motivování, 

- kontrolní mechanismy. 

Kontrolní informace, které ČŠI zjišťuje, se týkají: 

- učebních plánů, 

- učebních osnov, 

- dodržování právních předpisů. 

 

POZNÁMKA Dalším příkladem hodnocení české vzdělávací soustavy je Statistická ročenka školství  – 

Výkonové ukazatele. Publikace, jež obsahuje detailní pohled na tzv. výkonové ukazatele (tj. počty škol, 

žáků, absolventů a učitelů) za příslušný školní rok, a to jak v globálních číslech, tak ve členění podle 

zřizovatele, oborů studia, jednotlivých okresů ČR, nově vzniklých krajů. V ročence jsou navíc uplatněny 

různé pohledy na školství – pohled institucionální, pohled z hlediska vzdělávacích úrovní i základní 

přehled údajů ve členění mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED-97. Součástí ročenky jsou i souhrnné 

údaje za školy ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. 

MŠMT kromě podpory jakosti ve školství, považuje za jednu ze svých nejvyšších priorit 

otázku celoživotního učení. Tento termín v sobě zahrnuje jak počáteční vzdělávání, 

tak další vzdělávání, resp. vzdělávání dospělých. MŠMT přijalo za svou tzv. 

Lisabonskou strategii (z r. 2002), kterou iniciovala Evropská rada pracovním 

programem kroků k dosažení budoucích cílů systémů vzdělávání a odborné přípravy 

v Evropě. Byly rozpracovány 3 strategické záměry v oblasti vzdělávání vytyčené do 

roku 2010: 

- zvýšení jakosti a efektivnosti systému vzdělávání a odborné přípravy, 

- usnadnění přístupu všech osob k systému vzdělávání a odborné přípravy, 

- otevření systému vzdělávání a odborné přípravy širšímu světu. 

MŠMT využívá Operační program Rozvoje lidských zdrojů, který má pomoci čerpat 

finanční prostředky z ESF. První priorita tohoto programu je právě zkvalitňování 

vzdělávání na školách a školských zařízeních. Ministerstvo také v tomtéž roce 

podpořilo rozvoj celoživotního učení tím, že částkou 300 tis.  

Program PHARE také pomocí grantů z Fondu rozvoje lidských zdrojů podporuje rozvoj 

celoživotního učení v ČR. 

Celoživotní učení je nejvyšší priorita všech členských států EU, tedy i ČR, za účelem 

zvýšit zaměstnanost. Vzdělání je totiž chápáno jako předpoklad konkurenceschopnosti 

na globálním trhu, takže profesní příprava je prioritou ve vzdělávání a je zároveň 

individuální odpovědností každého jedince. Je zároveň i důležitým faktorem pro 
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dosažení hospodářských cílů. Další ze strategických cílů týkající se celoživotního 

učení je posílení a modernizace vzdělávání dospělých.  

Tzv. Bílá kniha tedy Národní program rozvoje vzdělávání v ČR stanovuje jako 

východiska dalšího rozvoje vzdělávací soustavy těchto šest priorit: 

1. Realizace celoživotního učení pro všechny. 

2. Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve společnosti 

znalostí. 

3. Monitorování a hodnocení jakosti a efektivnosti vzdělávání. 

4. Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí. 

5. Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků. 

6. Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému rozhodování. 

Na problematiku celoživotního učení navazuje Pracovní dohoda CEN (CWA 14644) 

vydaná Evropským výborem pro technickou normalizaci. 

Pracovní dohoda CEN (CWA) stanoví pracovní program pro normy, směrnice 

a pravidla pro praxi k popisu jakosti a jejího zabezpečování během životního cyklu 

zdroje výuky.  

POZNÁMKA komentáře: Životní cyklus zdroje výuky se myslí proces celoživotního učení (vzdělávání). 

4.4 Vzdělávání ve světě 

Již nějakou dobu se různé mezinárodní instituce i vlády a politici zemí shodují na tom, 

že vzdělávání hraje strategickou a důležitou roli a je klíčovým faktorem pro dosažení 

udržitelného rozvoje. Víme, že vzdělání je velmi prospěšné, tento prospěch však nelze 

vždy vyčíslit.  Pro vyspělé země je sice velice důležité a jasné, že se jedinec musí 

vzdělávat v podstatě po celý život právě proto, aby se mohl zapojit do společnosti a 

ekonomiky, které v současnosti závisejí na produkci a na využívání znalostí. Vyspělé 

ekonomiky a členské státy OECD, kterými je ČR členem, jsou ekonomikami a 

společnostmi vzdělávání. Jak však ukazuje měření znalostí a kvalifikace, jejich 

prospěšnost je pro společnost stále ještě nedokonalá. Proto větším než čistě 

ekonomickým ziskem ze vzdělávání je pro společnost sociální soudržnost. K té 

vzdělávání dopomáhá tím, že umožňuje všem občanům zužitkovat získané vědomosti 

a hrát tak aktivnější úlohu v demokratických, občanských a ekonomických procesech. 

Pokud budeme efektivitu vzdělání hodnotit z pohledu jednotlivce, dospějeme k závěru, 

podloženému výzkumy, že čím vyšší je úroveň vzdělání, tím vyšší je příjem jedince a 

menší riziko nezaměstnanosti. Čím vyšší je vzdělání jedince, tím vyšší jsou také jeho 

kompetence*), které zakládají jeho přednosti jako spotřebitele a aktivního občana. 

Největšími úkoly, které v současnosti leží před celosvětovými reformami vzdělávacích 

soustav jsou: 

Zvýšit váhu terciárnímu vzdělání (pro ČR platí, aby ohodnotila především nositele 

předávání vzdělání – tedy učitele na úroveň zajišťující důstojný život odpovídající 

prestiži a důležitosti učitelského povolání), podpořit vzdělávání dospělých – 
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celoživotního učení, zdokonalit všeobecné dovednosti a vzdělání mladých lidí tak, aby 

tyto dovednosti upotřebili na trhu práce ve svém prvním povolání. 

To, zda absolvent nastoupí (a jakým způsobem) do svého prvního zaměstnání, značně 

závisí na kvalitě školy, kterou absolvoval. V současné době se dostupnost zejména 

vyššího sekundárního, ale i terciárního vzdělání zpřístupňuje masové účasti, takže 

výrazná privilegia z absolvování takového stupně vzdělání již neplatí tak jako dříve. 

Výhoda výrazně vyšších platů podle úrovně dosaženého vzdělání se zredukovala 

pouze na některé absolventy, a to v závislosti na druhu, typu a charakteru absolvované 

školy. Existují totiž velké rozdíly v kvalitě škol. 

K tomu generální tajemník OECD píše v úvodu Analýzy vzdělávací politiky následující: 

„Je důležité, aby obsah vzdělávání na všech úrovních odpovídal kompetencím, které 

budou všichni studenti potřebovat v průběhu své dospělosti. Mezinárodní výzkum 

ukázal, že značný počet osob s akademickými diplomy není v každodenních situacích 

schopen řešit úkoly, jež vyžadují dobré čtení a počítání. Společnost, ve které informace 

volně obíhají, vytváří příležitost pro širokou účast v sociálním a ekonomickém životě, 

ale také vyvolává nebezpečí nové polarizace mezi těmi, kdo jsou schopni chopit se 

těchto příležitostí, a těmi, kdo toho schopni nejsou,“ (máme zde na mysli především 

ty, kteří nedokončili vyšší sekundární vzdělání, což je v ČR něco přes 10% populace 

mladých lidí). 

Snaha o zajištění větší rovnosti a účinnosti vzdělání a odborné přípravy by proto měla 

spočívat nejen v podněcování mladých lidí ke vzdělávání, ale i v péči o kvalitu 

vzdělávání. 

Vidíme tedy, že se zvyšuje zájem o kvalitu vzdělávání pravděpodobně jako výsledek 

uvědomění si toho, že kvantita (počet zapsaných studentů, finanční pokrytí vzdělání, 

počty absolventů škol a výdaje na vzdělání) není kvalita. 

Není náhodou, že zpráva UNESCO z r. 2005 o programu Vzdělávání pro všechny (Education 

for All) se jmenuje „Imperativ jakosti“, protože pouze s kvalitním vzděláním budou společnosti 

schopné čelit současným výzvám, jež byly pro oblast vzdělávání uvedeny výše ze zprávy 

OECD. 

4.5 Výsledky vzdělávání v globálním měřítku 

Instituce jako UNESCO, OECD a Světová banka a další investovaly velký podíl 

ekonomických prostředků do snahy zviditelnit oblast vzdělávání jako globální téma 

s jasnou tendencí vzhledem k problematice její kvality. 

Ačkoli každá země má svůj koncept kvalitního vzdělávání, existují zřetelné tendence 

zhodnotit výsledky vzdělávání, ať jsou v rámci třídy, školy nebo vzdělávací soustavy 

dané země nebo i srovnáním v nějakém žebříčku. 

Právě OECD dalo vzniknout projektu PISA – programu mezinárodního hodnocení 

úrovně 15-letých žáků, kteří ukončují povinnou školní docházku a mají čelit výzvám 

dnešní společnosti. 
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Projekt PISA používá při hodnocení standardizované testy pro 4500 -10 000 žáků 

z každé účastnické země v oblasti čtení, matematiky a přírodních věd. Hodnocení se 

zaměřuje na to, jak žáci dokáží používat své znalosti a nadání v úkolech, jež jsou 

důležité pro jejich budoucí uplatnění. 

Ze zprávy PISA víme, že existuje nezbytný, ale nedostatečný vztah mezi výdaji na 

vzdělání a jakostí pedagogických služeb. 

Země OECD utratí v průměru 6,2% národního důchodu na vzdělání. Země s nejvyšším 

ohodnocením/ratingem podle výzkumu PISA 2003 byly Austrálie, Finsko, Irsko, Jižní 

Korea, Belgie, Holandsko, Kanada a Česká republika s nepříliš velkými (nevýraznými) 

výdaji na studenta v primárním a sekundárním stupni vzdělávání (tedy ZŠ). 

Například, výdaje na studenta ve věku 6-15 let v Jižní Koreji byly poloviční proti 

výdajům USA. Ve stejném srovnání s USA Česká republika investovala jednu třetinu 

výdajů Spojených států, ovšem s nejvýraznějšími výsledky svých studentů ve 

zkoumaných oblastech (zejm. v matematice a přírodních vědách). Jak Jižní Korea, tak 

ČR dosahovaly vyššího úspěchu, zatímco Spojené státy byly v měření úrovně svých 

žáků/studentů pod průměrem. Z toho tedy vyplývá, že velké výdaje nezbytně 

neznamenají a nevedou k vyšší kvalitě vzdělávacích služeb. 

V tomto ohledu tedy patří ČR k nejúčinnějším (pokud srovnáme vstupy-resp. finanční 

zdroje s výstupy – tedy znalostmi a dovednostmi, které žáci používají ve svém životě 

při řešení problémů) vzdělávacím systémům na světě. Mezi elitou (ve výsledcích 

z výzkumu) však jsme s tak nízkými výdaji jediní (a je otázkou, nakolik je taková úroveň 

udržitelná). Naopak Irsko, Jižní Korea, Kanada, Austrálie vsadily na to, že vzdělání je 

priorita a investování do vzdělávacího sektoru se strategicky podporovalo a podporuje 

jako symbol stylu rozvoje. Tyto země se také vyznačují vysokým standardem ve 

vzdělávání učitelů, přísnými pravidly při zaměstnávání učitelů a jejich podporou. Tyto 

země (zejména Kanada, Korea a Finsko) vykazují kontinuitu v takové politice, ačkoli 

se vlády jejich zemí mění. A za třetí, tyto země mají silnou úroveň veřejných závazků 

vůči vzdělání, takže vzdělání je tam spojeno s dlouhodobou politickou vizí 

odpovědnosti za určitý styl vývoje. 

Nejen tyto faktory ukazují na komplexnost vzdělávání, protože to neodpovídá jedné 

příčině; specifika a kontext každé země (ale nakonec i školy – a to zejména pokud 

hovoříme o socio-ekonomické úrovni studentů/ žáků, kteří ji navštěvují) se musí brát 

v úvahu. 

Většina zdrojů literatury uznává, že vzdělávání je hlavním nástrojem (způsobem) pro 

uzavírání propasti mezi dvěma extrémy: chudobou na straně jedné, znalostí a 

technologií na straně druhé. 

Zdroje z literatury také zdůrazňují důležitost role, jež hraje vzdělání v sociální soudržnosti, 

ekonomickém a sociálním přerozdělování, ve vědě a technologických inovacích, prevenci 

kriminality a prevenci anarchie a extremismu. 

4.6  Výsledky českého školství v mezinárodním srovnání? 
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Pro tuto odpověď budeme vycházet z publikace Education at a Glance 2005. 

Nejprve však uvedeme seznam všech vybraných ukazatelů OECD, jež se používá pro 

mezinárodní srovnání vzdělávacích soustav. 

Tyto ukazatele posuzují školské soustavy jednotlivých zemí a jsou ukazateli výkonnosti 

a efektivnosti těchto soustav. 

Ukazatele jsou rozděleny do hlavních sedmi skupin, resp. kapitol, které obsahují 

další podkapitoly, viz. v závorkách): 

a) demografický, sociální a ekonomický kontext vzdělávání 

(relativní velikost mladé populace; vzdělanost dospělé populace; střední doba setrvání 

ve stavu „zaměstnaný, nezaměstnaný a ekonomicky neaktivní“ pro 25 až 64leté podle 

úrovně dosaženého vzdělání), 

b) finanční a lidské investice do vzdělávání 

(výdaje na vzdělávání vzhledem k HDP; veřejné výdaje na vzdělávání; veřejné 

subvence domácnostem; výdaje na vzdělávání na jednoho žáka či studenta; výdaje 

na vzdělávání podle jejich určení; veřejné zdroje podle úrovně veřejné správy, 

pracovníci ve vzdělávání, počet žáků či studentů připadajících na jednoho učitele), 

c) přístup ke vzdělávání, účast na vzdělávání a průchod vzdělávací soustavou 

(účast na formálním vzdělávání; účast malých dětí na vzdělávání; účast na vzdělávání 

ke koncepci povinné školní docházky a po ní; podíl přijímaných na univerzitní úroveň 

vzdělávání; účast na terciárním vzdělávání; zahraniční studenti v terciárním 

vzdělávání; struktura účasti na dalším vzdělávání a odborné přípravě dospělých), 

d) školní prostředí a organizace škol 

(tarifní platy učitelů veřejných škol na primární a sekundární úrovni; učitelé matematiky 

8.ročníku vypovídají o svém věku, pohlaví a učitelské praxi; učitelé matematiky 8. 

ročníku vypovídají o různých činnostech souvisejících se školou, vykonávaných mimo 

vyučování; učitelé matematiky vypovídají o průměrné velikosti tříd při hodinách 

matematiky ve 4. a 8. ročníku; učitelé matematiky vypovídají o organizaci vyučování 

matematice v 8. ročníku; velikost třídy a počet žáků na učitele v primárním vzdělávání; 

žáci matematiky 8. ročníku vypovídají o tom, kolik času denně věnují studiu v době 

mimo vyučování), 

e) úroveň vzdělávání a společenské a pracovní uplatnění 

(ekonomická aktivita podle úrovně dosaženého vzdělání; zaměstnanost, 

nezaměstnanost a úroveň vzdělání; nezaměstnanost mladých lidí a úroveň vzdělání; 

úroveň vzdělání a výdělky v zaměstnání; vnitřní míry přínosu vzdělání; míry 

nezaměstnanosti osob po ukončení vzdělávání), 

f) výsledky žáků 

(výsledky žáků 4. ročníku v matematice a v přírodovědných předmětech; rozdíly ve 

výsledcích žáků 4. ročníku v matematice a v přírodovědných předmětech; rozdíly ve 
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výsledcích chlapců a dívek v matematice a v přírodovědných předmětech ve 4. a 8. 

ročníku; rozdíly ve výsledcích v matematice a v přírodovědných předmětech mezi 

dvěma ročníky; sociální prostředí a výsledky žáků v 8. ročníku; postoje žáků 4. a 8. 

ročníků k matematice), 

g) počty absolventů vzdělávacích institucí 

(míry úspěšného ukončení vyššího sekundárního vzdělávání; absolventi terciárního 

vzdělávání; absolventi terciárního vzdělávání podle oborů studia; počty vysoce 

kvalifikovaných absolventů vědních oborů ve vztahu k ekonomicky aktivnímu 

obyvatelstvu). 

 

4.7  Některé ukazatele výkonnosti české vzdělávací soustavy 

a) Vzdělanost dospělé populace: 

V ČR má zhruba vyšší sekundární vzdělání 89% populace. V populaci mladých do 34 

let se dokonce jedná o 92%. Ve 21 zemí OECD ze 30 více než 60% populace ve věku 

25-64 let ukončilo vyšší sekundární vzdělání (nějaký typ střední školy). V populaci 25-

64letých s terciárním vzděláním je od 10% (Itálie) do 44% (Kanada). V ČR má terciární 

vzdělání 12% populace, a to i v té mladé, do 34 let věku. Průměrná doba vzdělávání, 

tedy doba strávená ve škole, v zemích OECD průměrně činí 12 let. V ČR se jedná 

v průměru o 14,4 roku studia. 

b) Matematická gramotnost patnáctiletých žáků: 

V této oblasti ČR dosáhla spolu s 11 dalšími zeměmi nadprůměrné úrovně, nejlépe na 

tom byli žáci z Koreje, Finska a Nizozemí. 

c) Výsledky patnáctiletých žáků v oblasti řešení problémů: 

Kromě čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti sledovány ve výzkumu 

PISA také tzv. mezipředmětové kompetence v oblasti řešení problémových úloh. 

ČR opět dosáhla s dalšími 12 zeměmi nadprůměrných výsledků, nejlépe si vedly 

Korea, Japonsko a Finsko. 

d) Ekonomická aktivita podle úrovně dosaženého vzdělání: 

V ČR činí zhruba míra ekonomické aktivity mužů 83% (o 2 procentní body více, než je 

průměr zemí OECD), u žen je to 63% (o 1 procentní bod nad průměrem zemí OECD). 

V ČR je ekonomicky aktivních 54% mužů s nižším sekundárním vzděláním a 79% 

mužů s vyšším sekundárním vzděláním, což představuje rozdíl 25 procentních bodů. 

Ekonomicky aktivních je 41% žen s nižším sekundárním vzděláním a 60% žen 

s vyšším sekundárním vzděláním. 

V ČR činí míra nezaměstnanosti mužů s nižším sekundárním vzděláním 21,7% a 

s vyšším sekundárním vzděláním pouhých 5,9%. U žen jde o 18,6% s nižším 

sekundárním vzděláním a u žen s vyšším sekundárním vzděláním o 9,8%. 

e) Výdaje na vzdělávání na studenta: 
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K této problematice jsme se již jednou vyjadřovali. Při hodnocení tohoto ukazatele si 

musíme uvědomit, že nízké výdaje na studenta nemusí zároveň znamenat nižší kvalitu 

výuky. 

Země OECD vydají v průměru ročně 7 343 US $ na žáka a studenta od primární do 

sekundární úrovně vzdělání a ČR vydá na studenta v této úrovni celkem 3 449 US $. 

V ČR se v průměru vydá na žáka primární úrovně 2 077 US $ (průměr OECD je pro 

tuto úroveň 5 273 US $), na studenta v sekundární úrovni je to v ČR 3 628 US $ 

(průměr OECD je 6 992 US $) a pro terciární úroveň je to 6 236 US $ (zatímco průměr 

OECD je 13 343 US $). Hlavní složkou výdajů na vzdělání tvoří platy pedagogických 

pracovníků. 

Celkové výdaje na vzdělávání vzhledem k HDP se v zemích OECD pohybuje 

v průměru na 6,1%  pro všechny úrovně vzdělání. V ČR je to 4,4%, navíc v posledních 

letech došlo v oblasti terciárního vzdělávání k poklesu celkových výdajů na studenta o 

31% (z důvodu nárůstu celkového počtu studentů). 

Celková úroveň veřejných výdajů investovaných do vzdělávání je v zemích OECD 

v průměru 12%. Tato hodnota se v rámci zemí OECD pohybuje od méně než 10% 

v ČR (9,6%), Německu (9,8%), Řecku (8,4%), Itálii (9,9%) a na Slovensku (8,3%) až 

do více než 20% v Mexiku a na Novém Zélandě. 

f) Účast na dalším vzdělávání podle věku a pohlaví: 

Také v České republice platí, že lidé s nižším než vyšším sekundárním vzděláním se 

účastní dalšího vzdělávání mnohem méně než lidé se vzděláním terciárním. Z lidí, kteří 

mají nižší než vyšší sekundární vzdělání se dalšího vzdělání účastní 4%, s vyšším 

sekundárním vzděláním 13% a s terciárním vzděláním 31%. V ČR je účast na dalším 

vzdělávání sledovaná podle věku rozložena takto: ve věkové skupině 25-34 let se 

dalšího vzdělání účastní 14% lidí, ve věku 35-44 let 15%, ve věku 45-54 let 13% a ve 

věku 55-64 let 12% lidí. 

 V ČR je poměr mezi muži a ženami účastnícími se dalšího vzdělání vyrovnaný – ve 

věku 25-64 let se jej účastní 14% mužů a 13% žen. 

g) Školní prostředí a organizace škol: 

Vztah mezi délkou vyučování a výsledky – v ČR věnují 15letí žáci vyučovacím 

aktivitám mimo školu okolo 2 hodin týdně, ve škole pak stráví zhruba 28 hodin týdně. 

Pokud jde o vzdělávací aktivity mimo školu, patří čeští žáci spíše k těm, kteří jim věnují 

méně času. 

I sociálněekonomický status rodin žáků hraje značný vliv na způsob domácí přípravy. 

Žáci z bohatších rodin nebo žáci z rodin s vyšším vzdělanostním potenciálem se více 

věnují domácímu vzdělávání včetně doučování a více využívají pomoci domácích 

učitelů. 

Velikost třídy a počet žáků na učitele – počet žáků na učitele a poměr mezi 

pedagogickými a nepedagogickými pracovníky poukazuje na využívání zdrojů pro 

vzdělávání. Průměrná velikost třídy v zemích OECD je v primární úrovni 22 žáků ve 
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třídě. Na nižší sekundární úrovni činí průměrná velikost třídy 24 žáků. Výzkumy ukazují 

na to, že čím méně žáků je ve třídě na jednoho učitele, tím více dokáží získat z výuky. 

V ČR připadá v průměru na jednu třídu na primární úrovni vzdělávání 20,8 žáků, na 

nižší sekundární 23,2 žáků. V průměru zemí OECD připadá na primární úrovni 

vzdělávání na jednoho učitele 17 žáků. Spolu s rostoucí úrovní vzdělání klesá počet 

žáků na učitele. 

V ČR připadá na jednoho učitele na primární úrovni 18,3 žáka, na nižší sekundární 

úrovni 14,3 žáka a na vyšší sekundární úrovni 12,6 žáka. Na terciární úrovni pak jde o 

17,3 žáka na učitele. 

V České republice připadá na 1000 žáků 116,6 pracovníka ve školství. Z toho tvoří 

67,6 pedagogičtí pracovníci, 5,8 pracovníci pečující o žáky, 26,5 pracovníka působí 

v administrativě a řízení a 16,7 pracovníka se stará o obsluhu a údržbu škol. 

Platy ve školství jsou nejvyšší v Lucembursku, dále pak Švýcarsku, Německu, Koreji, 

Japonsku a Spojených státech. Česká republika se řadí k výrazně podprůměrným 

zemím v ohodnocení svých učitelů (až za Mexikem).  

Vyučovací povinnost učitelů primárního vzdělávání v rámci zemí OECD je 795 hodin 

za rok, v ČR učitelé prvního stupně ZŠ odučí 772 hodin za rok. Pokud jde o celkovou 

pracovní dobu učitelů v ČR, pak učitelé mají stejnou pracovní dobu jako ostatní 

zaměstnanci, což představuje 1696 hodin za rok 
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5 Pohled na kvalitu vyučování 

Kvalita vyučování poskytovaná studentům a jakost vědomostí, které si osvojují může 

rozhodujícím způsobem ovlivnit délku jejich vzdělávání a docházku do školy.  

Faktory přispívají ke kvalitě ve vzdělávací organizaci: 

 

Infrastruktura: třídy, kabinety, knihovny, laboratoře, zahrady (pozemky školy), 

sportoviště, zařízení.  

 

Kvalifikace lidských zdrojů: odborná (vědecká) a didaktická úroveň učitele, 

zkušenosti a postoje pracovníků všeobecně, schopnost pracovat v týmu, počet 

(poměr) studentů na učitele, čas strávený výukou, služby, jaké má personál obecně 

chování, to jsou některé faktory charakterizující kvalitu jakékoli organizace.  

 

Řídící činnosti vedení školy: plánování, přímé vedení, organizace, poskytování 

služeb, lidské vztahy, koordinace a kontrola. 

 

Pedagogické aspekty: projekt/záměr vzdělávací organizace, její kurikulum, vstupní 

hodnocení studentů, cíle zlepšování a obsah, způsob zacházení s růzností, didaktická 

metodologie, využívání vzdělávacích zdrojů, hodnocení, dosahování cílů, doučování.  

 

Metody hodnocení: hodnotit systém lze ze dvou metodologických perspektiv: 

  

 Kvalitativní metody jsou orientovány na hledání náznaků nebo ukazatelů 

zlepšování kvality; zakládá ji vzdělávací politika zlepšování.   

 Kvantitativní metody se primárně zaměřují na analýzu dosažených výsledků 

studenty jako ukazatele kvality. Převažuje statistická analýza a pravidelné 

hodnocení. Tato metoda vedla v poslední době ke zlepšování; v současné době 

se zlepšování ve výsledcích studentů chápe jako prvek spravedlnosti, protože 

pečlivé hodnocení je prvním krokem k dosažení kvalitního vzdělávání pro 

všechny.   

 

Relativní váha kvalitativních a kvantitativních metod pro hodnocení systému je dalším 

aspektem, ve kterém může školní management skrze proces rozhodování ovlivňovat 

výkon instituce. 

 

Podobně zpráva EFA UNESCO z roku 2005 nazvaná “Imperativ jakosti” ukazuje, že 

zlepšení ve vzdělávání vyžaduje následující: 

 Vyškolené, kvalifikované a adekvátně odměněné pedagogy.  

 Dostatečný čas na učení: mezi 850 a 1000 vyučovacích hodin za rok je minimální 

parametr.  

 Stěžejní předměty, zvláště čtení a psaní.  
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 Pedagogika: strukturovaná výuka, jež kombinuje přímé vyučování s praxí, což 

umožňuje autonomní učení  

 Jazyky: již v raném dětství by se měla zavádět výuka mateřského jazyka  

 Výukové materiály stimulující učení  

 Infrastruktura: kromě dostatečné infrastruktury (budovy, pozemky, vybavení, sítě...) 

sem patří i pitná voda, bezpečná hygiena a bezbariérový přístup (přístup pro 

hendikepované)  

 Vedení: svoboda od politických vlivů, adekvátní zdroje a jasné definice funkcí a 

odpovědností.  

 

Co je to ukazatel / indikátor? 

Již v předchozích oddílech jsme se seznámili s pojmem ukazatel (indikátor). Máme na 

mysli ukazatel kvality ve školství, jenž je měřitelný. Pro pochopení toho, co máme ve 

školství nastavovat, pokud chceme měřit nebo hodnotit kvalitu, bude nejlépe, pokud si 

blíže vysvětlíme pojem ukazatel. 

 

Ukazatel je položka informace shromažďovaná v pravidelném intervalu pro zkoumání 

výkonu čili „stavu funkčnosti“ systému.  

Vzdělávací ukazatel (ukazatel ve vzdělávání) je statistika shromažďovaná 

v pravidelném intervalu pro zkoumání výkonu ve vzdělávacím systému.  

Další specifikace ukazatelů:  

Ukazatele musí obsahovat informace o znacích systému, které mohou být ovlivněny 

personálem a vedením, musí být informativní, spravedlivé a dostatečně použitelné, 

vnímavé reflektovat změnu.  

Při přístupu modelování systému jsou ukazatele vybírány s cílem popsat výkonnost 

systému, což může být velmi ambiciózní.  

Atraktivní alternativou je přístup nalézání problému, jehož cílem je najít ukazatele, 

které brzy varují před rozvíjejícím se problémem. Použití přístupu nalézání problému 

spíše než modelování systému je v souladu s velkou částí odborných pohledů na řízení 

systémů. 

 

Některé z kritérií pro výběr ukazatelů:  

Kritérium 1: Ukazatele se musí vztahovat na vysoce hodnocené nebo ceněné 

výsledky řízeného útvaru.  

Kritérium 2: Ukazatele se vztahují na výsledky, nad kterými mohou mít zaměstnanci 

rozumný vliv a tento vliv se od nich očekává.  

Kritérium 3: Hlavní ukazatele výsledku jsou kontextualizované (v kontextu). 

Kritérium 4: Ukazatele jsou zpětnou vazbou pro útvary (jednotky) managementu 

(řízení) – a vrací se.  

Kritérium 5: Ukazatele jsou spravedlivé. 

Kritérium 6: Ukazatele jsou dosažitelné. 

Kritérium 7 : Ukazatele jsou vysvětleny. 

Kritérium 8: Ukazatele nepodléhají korupci. 

Kritérium 9: Ukazatele jsou schopné být ověřeny a zkontrolovány. 
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Kritérium 10: Ukazatele se zřetelně zlepšují, pokud se zlepšuje v čase i útvar 

(jednotka).  

Kritérium 11: Důsledky ukazatelů jsou přínosem.  

Kritérium 12: Ukazatele se vyplatí – jsou nákladově efektivní.  

 

Zobecněná krátká kategorizace ukazatelů:  

Počáteční klasifikace je stanovena časovou sekvencí, sledem: vstup, proces, 

proměnné na výstupu. Prvotřídní ukazatel výsledku (výstupu) ve vzdělávání je 

všeobecně výkon studenta. Žák/student by měl: 

- se přihlásit (zapsat) do školy a pak ji navštěvovat  

- pracovat a dosahovat výsledků 

- rozvíjet požadované postoje 

- rozvíjet požadované dovednosti  

- mít dobrou kvalitu „školního“ života  

- vhodně se rozvíjet směrem dopředu  

takže z toho vyplývající ukazatele výsledku (výstupu) jsou: 

 tok informací,   

 kognitivní výsledky, 

 afektivní výsledky, 

 dovednostní výsledky,  

 kvalita života, 

 dlouhodobé výsledky/postup do další úrovně (proudění studentů – průchod 

studentů systémem školy). 

 

Pokud mohou být změřeny všechny výše uvedené znaky, pak můžeme sledovat hlavní 

výsledky vzdělávání žáků/studentů. 

Je také otázkou, jestli vzít do úvahy také moderní koncept „přidané hodnoty“, tj. měření 

relativního přínosu ve výkonnosti žáků nebo studentů. Přidaná hodnota je rozdíl mezi 

aktuálním výkonem studenta a jeho očekávaným výkonem.   

 

Některé ukazatele vstupu (a kontextu):  

- charakteristika studenta a školy,  

- charakteristika hodnocení,  

- finanční ukazatele a ukazatele zdrojů (mohou být také ukazateli procesu),  

- integrativní (kompoziční) proměnné,  

- ukazatele shody. 

 

Nejdůležitější procesní proměnné:  

- kurikulum, čas a obsah ukazatelů procesu,  

- kurikulum, ukazatele vyučovacího procesu,  

- ukazatele organizace školy. 

 

Hlavní znaky efektivních škol: 

- vysoké požadavky, 
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- zaměření na učení se, 

- efektivní využití času, 

- profesní rozvoj personálu, 

- bezpečné a uspořádané prostředí, 

- důsledná disciplína, 

- pravidelné monitorování výsledků, 

- ocenění výkonnosti, 

- účast komunity,  

- silné vedení. 

 

K vedení můžeme poznamenat, že dokážeme definovat 4 typy vedení škol řediteli a 

že právě ředitelé jsou jednoznačně odpovědní svou řídící praxí za rozvoj zlepšování 

školy. Tyto 4 typy jsou: 

- ředitel zaměřený na řízení instituce, 

- ředitel zaměřený na mezilidské vztahy, 

- ředitel s přímým vedením (vedení přímým nařizováním) 

- ředitel s nepřímým vedením (vedení nepřímými nařízeními). 

 

Poslední dva typy vedení přispívají k většímu rozvoji učitelů, jsou typické pro ženy a 

ředitele s menší praxí a jsou oproti ostatním dvěma typům ve vedení úspěšnější a 

efektivnější, co do následného výsledku studentů. Nejméně pomáhající typ vzhledem 

k učitelům je typ první, charakteristický jistou odtažitostí od učitelského kolektivu. 

Druhý typ je učitelům příjemný, ale nevykazuje efektivitu. 

 

Efektivní řízení školy je takové, které se vyvíjí ze sebeřídících přístupů a technik, jde 

v něm spíše o řízení lidských zdrojů než systému. Zdroje mohou znamenat a zahrnovat 

vědomosti, technologie, sílu, materiál, lidi, čas a finance. Vyžaduje vysokou míru 

spolurozhodování ostatních učitelů, ale i studentů a rodičů. Rozhodnutí jsou činěna 

kolegiálně a kolektivně, nikoli pouze vedením. 

Styl a priority vedení ovlivňují rozsah, do jakého se hodnoty vtělí do vize. Proto musíme 

klást při zavádění systému managementu kvality jednoznačnou prioritu na definici 

politiky, vize a poslání vzdělávací instituce. Tím zároveň působíme na změnu kultury 

školy. Právě skrze školní kulturu se předávají hodnoty. 

Hodnoty jsou vyjadřovány činy, opatřeními a skrze soudy nad činy ostatních. Jsou 

spojeny s potřebami. Hodnoty vedou hodnocení cílů a činů a předurčují soudy o tom, 

co je dobré a co ne. Jsou ve skutečnosti tím nedůležitějším, s čím se ve škole pracuje. 

Hodnoty formují fakta skrze interpretaci a obráceně, hodnoty se formují fakty. Není ani 

tak podstatné, co kdo udělá, ale jak se tento čin  interpretuje. 

Vedení školy a vzdělávací instituce je tedy kombinací know-how a etiky. Pokud si 

ředitelé/ředitelky uvědomují podstatu svého vedení, budou buď zakládat silnou identitu 

u učitele, založenou na jejich rozvoji, nebo budou rozvíjet klima školy, kde jde o sladění 

individuálních potřeb a kontextu cílů a priorit školy, vzdělávací organizace. 
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Ještě jednu poznámku k terminologii a jejímu významu. Existuje rozdíl mezi vedením 

a managementem. Vedení znamená, že se dělají správné věci; management dělá věci 

dobře. Vedení má blíže k hodnotám.  

Pokud v této publikaci hovoříme o managementu systému jakosti, je to z důvodů 

terminologických, kdy je toto slovní spojení ustáleno již několik desítek let. Jinak se 

samozřejmě přikláníme spíše ke slovu vedení, zejména pokud ředitelé budou chtít 

zavádět životaschopné změny do školy. 

 

5.1 Vliv školy na jedince podle výsledků výzkumů – proč mít kvalitní školu? 

Většina výzkumů se liší v hodnocení nebo připisování úrovně školních výsledků. 

Například Coleman ve své zprávě připisuje školním faktorům 5-35% rozdílu 

v individuální výkonnosti studentů. Nejen škola, ale také rodiče mají velmi důležitý vliv 

na výsledky svých dětí ve škole. Plowden například tvrdí, že rozdíly mezi rodiči vysvětlí 

většinu z odchylky ve výkonu dětí než rozdíly mezi školami, které navštěvují. Hodnoty 

rodičů hrají 58% rozdílu ve výkonu studentů/ jejich dětí, takže rodinné pozadí 

předurčuje do velké míry úspěch dětí ve škole a jejich budoucí příjem. Školní klima 

také do značné míry ovlivňuje výsledky studentů, Brookover konstatuje, že je to od 4-

73%. Teddlie naopak dokazuje, že 41% rozdílu ve výkonnosti studentů má na svědomí 

školní klima, zatímco u rodinného pozadí (kultura rodiny, rodinné postoje ke vzdělání, 

jazykový kód rodiny atd.) je to 30% rozdílu ve výkonnosti. Po analyzování individuální 

výkonnosti studentů, došel Teddlie a kol. k názoru, že 75% rozdílu bylo spojeno 

s úrovní studenta, 12% s úrovní třídy a 13% s úrovní školy. 

Co se však týče pokroků žáka například ve čtení nebo matematice, jsou školní vlivy 

čtyřikrát větší než rodinné. Největší vliv má škola na pokrok dítěte na prvním stupni, 

s přibývajícím věkem síla vlivu školy klesá. Každá škola má vliv na dítě různě silný a 

to se odvíjí od její kvality. Čím kvalitnější škola, tím větší vliv na výkonnost dítěte. 

Rozdíly mezi vzdělávacími organizacemi mohou dosáhnout 20-30% v individuálním 

výkonu žáka/studenta (Bryk a Raudenbush, 1989). Brookover (1979) dokonce 

porovnává rozdíl v kvalitě škol (nejhorší-nejlepší) na prvním stupni s vlivem na rozdíl 

IQ žáků, kteří takové školy absolvovali, což činí až 15 bodů. Nebo se někdy rozdíl mezi 

školami dokládá počtem „ztracených“ let. Takže žákovi z nejméně efektivní školy na 

prvním stupni bude trvat o dva roky déle, než dosáhne stejného výstupu na konci 

druhého stupně jako stejně talentovanému žákovi z vysoce efektivní školy. Rozdíly 

nejsou jen obecné, ale panují také v jednotlivých předmětech. 

Například v matematice se mohou žáci od sebe lišit podle toho, co se ve škole naučili 

až o 80% a tento rozdíl tkví především v kvalitě školy. V oblasti čtení je to méně, kolem 

44%. 

Matematika je oblast, ve které žáci a studenti nejvíce získávají právě ze školy, zatímco 

pro oblast jazyka a čtení platí to, že je více ovlivněna externími vlivy, zejména domácím 

prostředím žáka, studenta. Výsledky škol v matematice proto budou konzistentnější 

než pro jazykovou oblast. 

Podle některých výzkumných studií se průměrná účinnost školy pohybuje od 10-15%. 
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Pokud chceme měřit účinnost školy nebo pokrok studentů, musíme si uvědomit, že 

pokud budeme používat standardizované testy všeobecných schopností s malým 

časovým odstupem k identifikaci výsledků studentů, pak celkový pokrok bude malý 

(dostaneme se na max. hranici 10%), zatímco pokud budeme žáky sledovat 

dlouhodobě (např. od prvního stupně po druhý) a budeme používat testy pro specifické 

znalosti spojené s odučeným kurikulem, dostaneme skutečně značné školní výsledky 

v pokroku žáků/studentů. 

V ukazatelích jakosti vzdělávací organizace se také často uvádí, že vysoká očekávání 

od učitelů vzhledem ke svým studentům/žákům přispívá k jejich lepšímu výkonu a tedy 

výkonnosti celé školy. Z výzkumů se však ukazuje (Teddlie a Stringfield, 1993), že 

tento ukazatel není zcela jednoznačný a že očekávání učitelů spíše korelují se socio-

ekonomickým statusem takových žáků než s jejich skutečnými výsledky. Učitelé tak 

mají sníženou schopnost rozlišení mezi školním klimatem a socio-ekonomickými 

podmínkami, ze kterých pochází studenti. 

Škola by také neměla měřit výsledky pouze jako vědomosti, znalosti nebo dovednosti, 

ale také i výsledky, které nepopisují výkonnost. Takovými ukazateli výsledků mohou 

být: 

úroveň participace studentů ve škole, míra kontroly studenty, docházka, delikventní 

nebo nevhodné či prosociální chování, úroveň sebeúcty studentů, jejich hodnoty a 

sebepojetí. V některých případech mohou tyto ukazatele nabývat větších hodnot než 

výkonové ukazatele. 

Existuje silná vzájemná souvislost mezi „akademickou“ efektivností školy (prostou 

výkonností ve vědomostech) a její sociální efektivností (měří se docházkou a výskytem 

delikventního chování). Školy, které vykazují vysokou docházku a dobré chování, 

vykazují také vysokou úroveň v úspěšnosti zkoušek. Pozitivní souvislost existuje i mezi 

postojem ke škole, postoji k předmětům a aspirační úrovní a výsledcích v chemii a 

matematice. Většina škol dokáže být efektivní v obou oblastech – kognitivní i afektivní. 

Na druhém stupni jsou tyto oblasti více propojeny než na prvním – více je spojena 

výkonnost, docházka a chování. 

Pokud se škola pustí do měření svých výsledků, personál, který takové zjišťování 

povede a nakonec i vedení školy, si musí být vědom, že ve výsledcích výkonu studentů 

se promítá jejich předchozí úspěšnost a výkonnost a socio-ekonomická úroveň jejich 

rodiny. 

Musí si být také vědomi toho, že ne všechny vstupy jsou si rovny – ne všechny jsou 

stejně důležité.  

Například charakteristiky studenta/žáka jsou různě důležité. Mezi ně řadíme předchozí 

výkonnost, nadání. Je samozřejmé, že nadanější žák bude pravděpodobně vykazovat 

vyšší výkonnost, zejména více vytěží z toho, co mu dává škola než žák slabší. Ale 

školy, které jsou efektivní pro méně nadané žáky jsou také efektivní pro ty nadanější. 

Další charakteristikou je například pohlaví, některé školy zmenšují rozdíly mezi 

pohlavím jiné naopak, tento znak je však málo důležitý, stejně jako etnický nebo 

národnostní původ. 

Daleko větší důležitost však hraje socio-ekonomický ukazatel studentů/žáků. Nehraje 

téměř žádnou roli na prvním stupni, čím je však žák a student ve vzdělávací soustavě 



65 

 

dál, tím více vystupuje do popředí a získává na významnosti. Těmto znevýhodněným 

skupinám se přesto daří lépe v efektivnějších školách, ale na druhou stranu se 

prohlubuje jejich neúspěšnost ve výkonech ve srovnání s ostatními žáky/studenty. 

Jednotlivé ukazatele procesu efektivního vzdělávání 

Efektivní vedení 

Takové vedení je charakteristické pevným a cílevědomým vedením, které určuje 

poslání (misi) organizace. 

Zde jsou uvedeny některé ukazatele efektivního vedení vzdělávací organizace: 

 

POZNÁMKA: Hlavní procesy jsou rozděleny podle ukazatelů efektivního vzdělávání, 

samotné ukazatele (kvalitativní a kvantitativní) jsou rozděleny na dvě kategorie – a), 

b). Je na vzdělávací organizaci, zda si vybere pro potřeby autoevaluace nebo auditu 

jednu či druhou kategorii, nebo je logicky propojí ve smysluplný celek.. Kategorie a) a 

b), spolu souvisí podle číslování v těchto ukazatelích subprocesů: 1-1 (= 1a s 1b); 2-

2(=2a s 2b); 3-3 (3a s 3b); 4a-4b,5b,6b (4a s:4b, 5b a 6b); 5a-7b,8b (5a se 7b a 8b); 

6a-9b (6a s 9b); 7a-10b (7a s 10b); 8a-11b (8a s 11b); 9a (samostatná kategorie). 

1) a) Vynikající vedení 

- silně nadprůměrné vzdělávací vedení, 

- podpora učitelům, 

- vysoké výdaje na čas a energii vložené do procesu zlepšování školy, 

- aktivní výběr a výměna učitelů, 

- nekonformní orientace, 

- ochránce, 

- časté, osobní sledování školních činností, 

- vnuknutí smyslu, 

- získávání, hromadění zdrojů, 

- dostupnost a efektivní využívání vzdělávací podpory personálu. 

b) Profesionální vedení 

- vedení profesionála, 

- přístup účasti, 

- silný, pevný, spolehlivý  a cílevědomý, odhodlaný. 

 

2) a) Efektivní vzdělávací plány a opatření a jejich implementace 

- efektivní výuka, 

- úspěšné vytváření skupin studentů/žáků a související organizační uspořádání, 

- adaptace třídy, 

- aktivní a obohacující učení, 

- důraz na dovednosti rozvíjející myšlení a  intelektuální výuku i v hodnocení 

výsledků, 

- přípravy na hodinu, 

- koordinace kurikula a vzdělávání, 
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- snadná dostupnost vzdělávacích materiálů, 

- dodržování času - výuka začíná a končí se zvoněním, 

- skutečný čas strávený učením – skutečný čistý čas strávený výukou je 

efektivní čas (tj. vyuč. hodina bez vyrušování a výchovných opatření učitele 

strávených s „problémovými“ žáky, administrativy – např. vyplňování třídní 

knihy, přesuny z jedné činnosti (nebo tématu) na druhou) 

- důraz a „kradení“ času ve prospěch čtení, jazyků a matematiky. 

 

b) Odhodlaná, cílevědomá výuka 

- výkonná organizace, 

- strukturované hodiny, 

- relativně rychlé tempo při vyučovací jednotce, 

- přizpůsobivá praxe, metody, 

- jasné a srozumitelné metody. 

 

3)a) Zaostření na osvojení dovedností učit se u žáků/studentů 

- maximální dostupnost a využívání času na učení, 

- důraz na zvládnutí základních dovedností učit se. 

 

b) Koncentrace na výuku 

- maximalizace času na učení, 

- akademický důraz, 

- relativně vysoký počet domácích úkolů se zpětnou kontrolou, 

- olympiády a soutěže v jednotlivých předmětech, 

- široké, rozsáhlé kurikulum, 

- soustředění na osvojení základních dovedností, 

- zaměření na výkon. 

 

4) a)  Produktivní školní klima a kultura 

- uspořádané prostředí, 

- odpovědnost sboru za sdílené poslání/misi organizace, která je orientována na 

výkon a takto diskutována, 

- soudržnost/koheze sboru a kolegialita, 

- vynikající komunikace mezi kolegy, 

- vysoká shoda na cílech, 

- vzájemná důvěra, 

- přátelská kritika, 

- celoškolní důraz na oceňování pozitivního výkonu, 

- klima, které je pomáhající, podporující, přijímající a  příjemné, 

- orientace na řešení problémů, 

- jasný a dodržovaný systém odměn a trestů s důrazem na odměny, 

- vstupy sboru do rozhodovacího procesu. 

 

b) Učící se prostředí 
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- uspořádané prostředí, 

- proces vzájemného učení se, 

- atraktivní pracovní prostředí. 

 

5) a) Vysoké pracovní očekávání a požadavky na studenty 

b) společná vize a cíle, 

- jednotnost záměru, 

- konzistentnost přístupu - praxe a metod, 

- vysoké požadavky jsou studentům opakovaně sdělovány, 

- kolegialita a spolupráce. 

 

6) a) Vhodné sledování/monitorování pokroku žáků/studentů 

 

 b) Pozitivní posilňování 

- jasná a spravedlivá disciplína, 

- zpětná vazba. 

 

7) a) Rozvoj zaměstnanců je orientován na praxi ve škole 

b) Vysoké očekávání 

- vysoké očekávání, které studenta/žáka obklopuje, 

- o očekávání se často hovoří, 

- poskytování intelektuálních výzev. 

 

8) a) Význačná angažovanost rodičů 

b) Práva žáků/studentů a očekávání 

- zvyšování žákovské sebeúcty, 

- odpovědný postoj,  

- kontrola práce, 

- podpora přínosné spolupráce s rodiči – sladění požadavků školy a rodiny, rodiče 

jako neplacení asistenti při školních akcích, popř. výuce – rodiče jako laičtí asistenti 

pedagogů, pomoc rodičů jako navýšení zdrojů školy, rodič jako zdroj zpětné kontroly, 

vzájemné spojení učitel-rodič. 

 

9) a) Ostatní 

- studentský smysl pro efektivnost/bezvýslednost, 

- multikulturní výchova a vzdělávání, citlivé vnímání této oblasti, 

- osobnostní rozvoj studentů, 

- pečlivé a spravedlivé hodnocení, podpora a postup studentů, stejně jako 

spravedlivé a přesné přístupy a metody. 

 

b) Sledování postupu 

- sledování postupu žáků, 

- evaluace školní výkonnosti. 
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10) b) Učící se organizace 

- rozvoj zaměstnanců založený na škole. 

 

11) b) Partnerství rodina-škola (angažování rodičů). 

 

6 Proces řízení talentu z pohledu znalostního managementu a 

talent mangementu 

S přihlédnutím předchozích doporučením v jednotlivých úvahách o vzdělávání  je 

jedna z možných variant vzájemného  přiřazení systému a procesu vzdělávání pro 

kvalitního produkt, kterým může být získání talentovaných zaměstnanců nejen na 

znalostního mangemntu nýbrž zejména s využitím principů talent managementu v 

organizaci. 

Talent management má z poheldu organizace čtyři důležité oblasti (identifikace, 

získávání, rozvíjení a využití). Nejdříve je nutné vědět, koho podnik potřebuje, poté je 

třeba vybraného člověka získat. Po vstupu do podniku následuje intenzivní rozvoj, 

který směřuje k využití talentu a jeho proměnění ve výsledky. Velmi důležitou etapou 

je udržení a dlouhodobé využití talentu uvnitř firmy. 

Tento přístup znázorňuje následující obrázek 

 
 

 
 

6.1 Základní pohledy na znaloznalost a intelektulní kapitál 

6.1.1 Pohled na znalost 

Vymezení pozice znalosti v hierarchii pojmů data, informace a znalosti.  

1) Data: fakta, obrázky, zvuky                                        (+ interpretace + význam) = 

2) Informace: formátovaná, filtrovaná a sumarizovaná data  (+ akce + aplikace) = 

3) Znalosti: instinkty, ideje, pravidla a postupy, které vedou akce a rozhodnutí. 

 

 

 

PROCES ŘÍZENÍ TALENTU 
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Znázornění vztahu mezi daty, informacemi a znalostmi 

 

Uvedený pohled není však jediný.Hierarchíe oblasti znalostí je mnohdy doplňována 

pojmem moudro, za předpokladu následujícího hierarchického uspořádání. 

 Data (symboly) 

 Informace (data obsahující odpovědi na otázky: kdo?, co?, kde?. kdy?). 

 Znalost (schopnost využít informace na zodpovězení otázky: jak?). 

 Poznání (schopnost zodpovědět otázku: proč?). 

 Moudro (schopnost klást si otázk, na které nejsou snadné odpověd, rozlišovat 

co je dobréa co je špatné – morarka, principy).  

Znázornění vztahu mezi daty, informacem, znalostmi moudrem 
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Znázornění modelu nesekvenčního seřazení dat, informací a znalostí, které 

jsou předpokladem pro dosažení jejich vyšší úrovně 

 

Otázkou je: co je znalost? 

Bude proto vhodné uvést názory některých autorů s uvedením roku vyslovení definice 

znalosti. 

Znalost – organizovaná informace využitelná k řešení problémů [Woolf, 1990] 

Znalost – informace, která je organizována a analyzována, aby se stala srozumitelnou 

a použitelnou k řešení problémů nebo rozhodování [Turban, 1992] 

Znalost obsahuje pravdy a přesvědčení, perspektivy a koncepty, úsudky a očekávání, 

metodologiea know-how [Wiig, 1993] 

Znalost – množina vhledů, zkušeností a procedur, které jsou považoványza správné a 

pravdivé a které tím řídí myšlenky, chování a komunikaci mezi lidmi [Spek, 1997] 

Znalost –  uvažování nad daty a informacemi za účelem aktivního umožnění výkon, 

řešení problémů, rozhodování, učení a výuky [Beckman, 1997] 

Znalosti mají proto specifické vlastnosti: 

 jsou nehmotné a těžko měřitelné, 

 jsou pomíjivé a proto mohou „zmizet přes noc“, 

 jsou po většinu času součástí určitých agentů s vůlí, 

 nejsou v procesech spotřebovány, někdy naopak používáním rostou, 

 mají velkou šíři dopadu v organizacích, 

 nemohou být koupelna trhu, a nebo burze, 

 nejsou konkurenční, mohou být použity různými procesy ve stejnou dobu. 
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Znázornění kategorizace znalostí podle jejich psychologie, vyslovitelnosti a 

vlastníka 

 
 
 

6.1.2 Intelektuální kapitál 

Intelektuální kapitál představuje značnou část tržní hodnoty některých organizací. 

Například Hope uvádí následující optimální rozbělení finančního a 

intelektuálního kapitálu organizace: 

 

Podrobná analýza tržní hodnoty společnosti  Skandia vedlo k vytvoření 

následujícího modelu tržní hodnoty 
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6.2 Přínosy znalostního managementu  

S manžerskou perspektivou úzce souvisí přínosy znalostního managementu. 

Zavedení znalostního managementu není proto samoůčelné nebovždy je zdrojem 

přínosů organizace. Tyto přínosy je možné rozdělit do dvou základních skupin. 

1) První skupinou jsou výsledky, které mají přímý vztah k vlastnímu znalostnímu 

mangemetnu, spojenému s realizací znalostních procesů, vyžíváním určitých 

technologii, případně vytvoření podmínek pro koncepci talent managementu 

organizace spojenému s vymezením požadavků na talentované 

zaměstnance.   

2) Druhou skupinou jsou přínosy spojené se základními obchodními cili 

organizace. 

3) Přehled požadavků na talentované zaměstnance z pohledu talent 

managementu  

Zaměřený na samostatné řešení problémů s dostupnými informačními zdroji. 

Vysoké komunikační dovednosti, nejen ve smyslu jazykové vybavenosti, ale také 

ve smyslu schopnosti podávat správné informace korektní formou. Schopnost 

rozhodovat se. 

Velice rychle se zapracují, dokážou dobře vyjít s časem, přichází s novými nápady, 

zlepšeními. 

Zaměstnanci, kteří už v současnosti poskytují nadstandardní výkon a mají vysoký 

potenciál 

Talentovaný zaměstnanec má potenciál se rychle učit a aplikovat své znalosti, umí 

kreativně řešit problémy a je proaktivní. 

ochota a schopnost pracovat, schopnost se orientovat v problematice, schopnost 

aplikovat teoretické znalosti do praxe, iniciativa a schopnost zapojení do týmové 

práce, adaptabilita a flexibilita.  

Samostatnost a iniciativa. 

Dlouhodobá vnitřní motivace, velká dávka flexibility a schopnost nést vyšší míru 

zodpovědnosti, navrhování a realizace změn.  

Ochota učit se, přicházet s novými náměty. 

Snaha, aktivita, zájem. 

Mají zájem se rozvíjet dále, energii pracovat a poznávat nové, jsou samostatní a 

proaktivní v přístupu řešení problémů. 

Schopnost kreativně myslet, nadšení pro věc, ochota na sobě pracovat a jít nad 

rámec toho, co se očekává. 

Proaktivní, schopní přenést teoretické poznatky do praxe. 

Schopnost řídit tým, organizovat práci sobě i ostatním, schopnost přicházet s 

novými nápady, sebemotivace. 

Rychlé zapracování, podání zlepšovacích návrhů, proaktivita, dynamika. 
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Mají zkušenost ze zahraničí, ovládají cizí jazyky, PC, nevadí jim cestovat, učit se 

nové věci. Umí komunikovat. 

Hlubší a více uplatnitelnější znalosti oproti ostatním, větší vůle a píle. 

Rychlá adaptace na nové podmínky, silné logické myšlení, práce v týmu, ochota a 

schopnost se neustále učit, vysoké pracovní nasazení, aktivita, mobilita, motivace 

být (nej)lepší... 

Jedná se o zaměstnance, kteří jsou schopni lépe a rychleji reagovat na nové 

pracovní podměty, jsou ve svých pozicích vidět, mají perspektivu kariérního růstu 

v rámci společnosti (nejen v rámci oddělení). Mají větší zájem o svou práci, o svůj 

kariérní růst, o společnost. 

Talentovaný zaměstnanec - všeobecně nadaný zaměstnanec, tzn. všeobecný 

rozhled, teoretické znalosti, praktická zručnost, jazykové znalosti, vstřícnost učit se 

novým věcem, vrozená inteligence. 

Svými znalosti, postoji, nasazením předčí průměrné zaměstnance. 

Snaha učit se, ptát se po nových věcech vysoký potenciál řešení obtížnějších 

problémů v krátkém čase.  

Člověka odhodlaného pracovat na nových věcech, vytvářet nové nápady a ty 

realizovat. Někoho, kdo umí přijímat i dávat konstruktivní zpětnou vazbu a člověka 

akčního, který se nebojí práce a nový projekt bere jako výzvu a ne jako překážku. 

Jsou to klíčoví zaměstnanci společnosti, bez nichž by společnost zaznamenala 

citelnou ztrátu. Charakter: samostatnost, iniciativa, odborníci ve svém oboru, 

schopnost převzít za svou práci zodpovědnost, znalost cizích jazyků, možnost 

zahraničních stáží, dobrá mezinárodní komunikace, dobrý týmový hráč, popř. dobrý 

leader. 

Odborné znalosti, jazyková vybavenost, schopnost vedení týmu a týmová 

spolupráce, nové podněty a návrhy, manažerské schopnosti.  

Mají zájem o obor, přicházejí s inovativními návrhy, je vidět a slyšet. 

Otevřený novým zkušenostem, proaktivní, kritické myšlení, empatie, smysl pro 

týmového ducha, silné volní vlastnosti, odolnost vůči zátěži, divergentní myšlení. 

Umí aplikovat teoretické znalosti v praxi - mají inovativní nápady, které lze využít - 

rychle se orientují v dané problematice - dokážou vnést nový přístup, pohled na 

věc.  

Zvládají více práce než ostatní. 

Proaktivita, kreativita, samostatnost, komunikativnost, výborná angličtina. 

Rychle se učí nové věci, rad přijímá nové výzvy, je sebekritický a dokáže rozvíjet 

svoje slabé stránky, umí sám sebe motivovat. 

Zájem o práci, aktivní přístup k práci, ochota naslouchat spolupracovníkům.  

Velký zájem o daný obor, logické myšlení, plynulá znalost jazyka. 

Schopnost předkládat nové nápady a návrhy, ochotu se učit a rozvíjet, zapojení se 

do projektů, procesů zlepšování.  



74 

 

Schopnost rychle se učit a dostat do pracovního procesu. Dále pak proaktivní 

řešení problémů, přicházení s vlastními nápady, úsporami pro firmu. 

Zájem o obor a ochota obětovat i volný čas. 

Chuť a schopnost. 

Trvale přinášejí nadprůměrné výsledky, dobře spolupracují s jinými, schopni 

seberozvoje, schopní vidět perspektivy. 

Větší zájem o obor, samostatné uvažování, proaktivita, zájem se dále rozvíjet, 

zájem o zahraniční stáže, další vzdělávání.  

Má potenciál růstu odborných i managerských schopností, iniciativu, 

zodpovědnost. 

Vnímavost pro sdělené informace a schopnost jejich aplikace. Rychlé pochopení 

vazby teorie-praxe. 

Vystupování, aktivita, zájem o práci, výsledky. 

Schopnost převzít zodpovědnost. 

Samostatnost, silný zájem o obor, široký rozhled v rámci jejich specializace, sklon 

a přírodní talent vedení týmu, přirozený respekt od ostatních, vysoká empatie při 

řešení problémů. 

Schopnost rychle se zapracovat a orientování se v oboru 

Schopnost aplikovat teoretické znalosti do praxe, vysoká míra motivace, ochota se 

dál rozvíjet, velmi dobrá komunikace a přirozený respekt. 

Má potenciál, který se dá využít na manažerské pozici, pro projektové pozice. 

Nový pohled na řešení problémů, inovace, zlepšení stávajících procesů. 

Vstřícný přístup k práci, ochotu učit se a ptát se, zájem o obor a práci, jazykové 

znalosti, vykonané stáže, příjemné vystupování. 

Chuť a schopnosti učit se novým věcem a přebírat vyšší odpovědnost. 

Tah na bránu, samostatnost, proaktivita, ochota se učit nové věci. 

Zaměstnanci, kteří jsou učenliví, adaptabilní, schopni chápat věci v širších 

souvislostech a implementovat teoretické znalosti do praxe. Na teorii vsak nelpí a 

vždy vidí především praktické otázky a jejich řešení. Jsou to nadprůměrně dobří 

komunikátoři a umějí výborně sdílet potřebné informace s ostatními. 

Schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi a dotahovat projekty do konce, 

proaktivita, vytrvalost, pečlivost. 

Vrozené schopnosti spojené s ochotou k dalšímu rozvoji. Širší rozhled než pouze 

vlastní obor. Ochota vést. 

Iniciativa, samostatnost. 

Zaměstnanec, který je mimořádně kvalifikovaný po odborné stránce a je schopen 

předávat své znalosti dál… vyniká nadstandardními výkony 

Lidé, co se snaží, mají snahu učit se věci i nad rámec jejich povinností atd. 
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Jako budoucí vedoucí zaměstnance a nejschopnější tahouny. 

Přichází s vlastními životaschopnými řešeními, umí pracovat s odbornou literaturou 

a zvládá komunikaci v češtině a angličtině/němčině. 

Velký potenciál do budoucna, dokážou rychle reagovat na nově vzniklé situace, 

motivace a ochota učit se novým věcem, otevřeni změnám, pracují na sobě a 

podporují i okolí. 

Schopnost učit se novým věcem, ambice, vytrvalost. 

Dobré nápady. 

Nejsou zaběhlými cestami, ale hledají nové způsoby (kreativní) řešení problémů 

Při rozhovoru vědí, o čem mluví, dovedou zformulovat myšlenku/odpověď/nápad s 

adekvátní hloubkou detailů (ani příliš povrchně, ani příliš podrobně), rychle 

rozpoznají, co děláme špatně. 

Zapálení pro obor, zájem o obor v celé šíři, hluboké znalosti matematiky a fyziky, 

trvalá potřeba vylepšování všech svých aktivit, vysoká samostatnost s 

respektováním existujících pravidel. 

Zájem a ochota se dále rozvíjet, podílet se na růstu společnosti. 

Nevšední zájem o obor, samostatnost, inovativní přístup k zadaným úkolům, 

pružnost, ochota převzít odpovědnost za své rozhodování a přidělené úkoly. 

Schopné, loajální, zodpovědné. 

Aktivita, tah na cíl, schopnost rychle se zapracovat a pochopit problematiku, nové 

přístupy. 

Dokážou se rychle zorientovat v práci, kterou jim přidělujeme, poskytnout své 

zkušenosti a znalosti a přistupují iniciativně. 

Dobře znají sami sebe a mají konkrétně definované osobní cíle. Umí kvalitně 

spolupracovat a komunikovat. Jsou poctiví k sobě i okolí. Dělají správné věci ve 

správnou dobu. 

6.3 Talent mangement jeko nadílnáu součást řízení talentu (TM) 

V článku 1.1 je popis přínosů TM. Hlavní přínosy ze správně nastaveného a 

aplikovaného systému TM  jsou následující: 

 talentovaní zaměstnanci přispívají větší měrou k naplňování strategických a 

ekonomických cílů organizace; 

 klesají náklady na fluktuaci a nábor nových zaměstnanců; 

 organizace se pro talenty stává vyhledávaným a atrktivním zaměstnavatelem; 

 jsou identifikováni a udrženi talentovaní zaměstnanci; 

 plánování nástupnických klíčových pozic je efektivnější, stejně jako zajišťování 

zaměstnanců z interních zdrojůa jeich motivace; 

 talentovaní zaměstnanci jsou umísťováni na vhodných pozicích a jejich 

potenciál je lépe využit; 



76 

 

 jsou minimalizovány ztráty spojené s neobsazenými klíčovými pozicemi. 

Znázornění filozofie TM 

 

Výsledek průzkumu TM v ČR v roce 2013 

 

Způsoby hledání ve vnitřních zdrojích: 

 doporučení nadřízených pracovníků 

 známe potenciál svých zaměstnanců  

 talent management 

 dle pracovního výkonu + ohodnocení na základě kompetenčního modelu 

 interní výběrové řízení, talent management 

 nominace 

 development centra 

 interními projekty 

 hodnotící pohovory a hodnocení práce 

 zaměstnáváme absolventy a z nich poté také pomocí development centra 

vybíráme talenty  

 interně účastí na projektech 

 interní assessment 

 monitoring řešení pracovních úkolů 

Způsoby hledání ve vnějších zdrojích: 

 veletrhy 

 náborem absolventů z univerzit 

 cílené vyhledávání prostřednictvím agentur - výběrové řízení 

Spíše
ano
37%

Nyní jej zavádíme
15%

Spíše
ne

42%

Ne a nechystáme 
se talent 

managementu 
věnovat

6%

Uplatňujete talent management?
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Kombinace hledání ve vnitřních i vnějších zdrojích: 

 externě nábor, interně development centra, tréninkové programy, pravidelná 

hodnocení 

 pravidelně vypisujeme trainee programy nebo podpůrné studijní programy, kam 

se mohou přihlásit jak externí, tak interní kandidáti 

 plánování nástupnictví ve firmě, nové talenty z venku 

 infokanály, z hodnocení zaměstnanců 

 talent management, agentury práce 

 záleží na pozici, pokud objevíme ve firmě potenciál u někoho pozici zastávat, 

raději posuneme interního kandidáta, pokud ale nikdo naše požadavky 

nesplňuje, přijmeme z venku 

 AC/DC 

 kvalitní recruitment proces, assesment centra, personal development plány 

 

Talent Pool 

Talent Pool znamená vytvoření skupiny pracovníků, o kterých firma předpokládá, že 

mají dobrý potenciál na to, aby se připravili na převzetí vyšších anebo klíčových pozic. 

Je to vysoce odborný přístup na zjištění klíčových kompetencí pracovníků pro práci ve 

firmě. Firma si tak vytvoří z vlastních zdrojů databázi pracovníků, jež dále cíleně 

připravuje, sleduje jejich motivovanost pro práci, a zda se jim daří rozvíjet v 

požadovaném směru. 

 

Etapy Talent Poolu ve firemním prostředí 

 Ve firmě je třeba identifikovat klíčové pozice, pro které si firma připraví 

nástupce, 

 realizovat personální audit talentů a vytvořit z nich skupinu - Talent Pool, zde 

by měli mít možnost přihlásit se i sami pracovníci, nebo je navrhnou vedoucí 

pracovníci, nebo jsou vybráni či posouzeni pomocí AC / DC, 

 rozvíjení těchto pracovníků: individuálním plánem rozvoje ve smyslu klíčových 

kompetencí, nebo on the job, nebo účastí v projektovém týmu, nebo mentoring, 

či koučink, 

 monitoring pracovníků-jak se jim daří a jak si sami počínají v realizaci kariérního 

plánu rozvoje. 
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Talent Pool a jeho přínosy 

 Zabezpečení a udržení nejlepších pracovníků ve firmě - nepřebere je 

konkurence, ale jde o dlouhodobou investici firmy, 

 umožní plánování nástupnictví, abyste měli zajištěnou kontinuitu na klíčových 

pozicích, dává pracovníkům signál, že je firma chce dlouhodobě zaměstnat a 

tím se zvýší jejich loajalita k firmě, 

 firma se zavedeným systémem talent managementu může dosáhnout o ¼ vyšší 

ziskovost vůči konkurenci. 

 

Předpoklady pro tvorbu Talent Poolu 

 Připravit seznam klíčových pozic ve firmě, 

 vybrat pracovníky do skupiny Talent Pool a požádat je o jejich audit a 

vypracování plánu jejich rozvoje. 

Talent Pool na vysoké škole 

Program nazvaný Talent Pool umožní identifikaci a rozvoj talentovaných 

vysokoškoláků. Počítá s úzkou spoluprací s významnými zaměstnavateli v kraji na 

tvorbě individuálních programů pro identifikaci a rozvoj talentovaných mladých lidí. 

Předpokládá spolupráci s manažery, síťování účastníků programu, specifickou 

přípravou v klíčových kompetencích za pomoci různých typů vzdělávání. Obsahuje 

individuální bilanci osobního potenciálu/talentu a kompetencí, kariérové poradenství 

ke sladění vlastního potenciálu s představami a příležitostmi na trhu práce a 

doporučení  pro další osobní rozvoj v rámci celoživotního vzdělávání. 

Typy hledaných talentů a požadavky na ně 

Podle výsledků průzkumu 2011 společnosti nejčastěji vyhledávají talenty 

s potenciálem pro vedení (vůdcovský talent) – v průměru tvoří 33 % vyhledávaných 

talentů. Následuje poptávka po talentech z řad odborníků, specialistů a analytiků, 

kteří tvoří 28 %. Naopak méně hledaní jsou talenti pro tvorbu vizí a strategií – tvoří 

pouze 9 % hledaných talentů. 
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Vyhledávání jednotlivých typů talentů 

 
 

Řady1
talent s potenciálem 

pro vedení 
(vůdcovský talent)

33%

Řady1
talent z řad 
odborníků, 
specialistů, 
analytiků

28%

Řady1
talent pro výzkum a 

vývoj (inovační, 
kreativní)

17%

Řady1
talent organizační 

(organizace výroby, 
provozu)

12%
Řady1

talent pro tvorbu 
vizí, strategií

9%

Řady1
jiný talent

1%

Pouze společnosti, které uplatňují nebo zavádějí talent 
management

n=39



80 

 

Průměrná hodnocení důležitosti předložených charakteristik pro jednotlivé typy 

talentů 

 

 Talent pro 
výzkum a 

vývoj 
(inovační, 
kreativní) 

Talent s 
potenciále

m pro 
vedení 

(vůdcovsk
ý talent) 

Talent 
pro 

tvorbu 
vizí, 

strategií 

Talent 
organizační 
(organizace 

výroby, 
provozu) 

Talent z 
řad 

odborníků
, 

specialist
ů, 

analytiků 

schopnost 
týmové 
spolupráce 

1,4 1,2 1,6 1,1 1,6 

proaktivita 1,2 1,4 1,5 1,4 1,4 

angažovano
st - 
orientace na 
činnost 

1,4 1,5 1,6 1,5 1,3 

komunikační 
dovednosti – 
schopnost 
srozumitelně 
sdělovat 
informace a 
naslouchat 

2,2 1,0 1,4 1,4 2,0 

vytrvalost 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 

analytické 
myšlení 

1,4 2 1,9 1,7 1,5 

systematičn
ost, 
organizovan
ost 

2,2 1,8 2,1 1,3 1,7 

kreativita – 
schopnost 
inovace 

1,4 2,1 1,7 2,2 1,8 

flexibilita 2,2 1,6 1,9 1,9 1,7 

sebejistota a 
sebedůvěra 

2,2 1,4 2,0 1,8 2,3 

orientace na 
zákazníka 

2,3 1,5 1,9 2,1 2,1 

prezentační 
dovednosti 

2,1 1,6 2,0 1,8 2,5 

kritické 
myšlení 

2,2 1,9 1,9 2,1 2,1 

motivace a 
potenciál k 
vedení 

3,4 1,1 1,9 1,9 3,0 
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Společnosti měly u talentů, které vyhledávají, označit důležitost předložených 

schopností a dovedností na škále 1-5, kde 1 znamená nejdůležitější a 5 nejméně 

důležité. Zatímco schopnost týmové spolupráce, proaktivitu a angažovanost – 

orientaci na výsledek a vytrvalost oceňují u všech typů talentů (maximální hodnocení 

1,7), u dalších se pak od sebe jednotlivé talenty odlišují – nejmarkantnější je to 

v případě motivace a potenciálu k vedení. Zatímco u vůdcovského talentu dosahuje 

průměrné hodnocení 1,1, u talentu pro výzkum a vývoj pak schopnost vedení není 

vnímaná jako zásadní (průměr 3,4), obdobně také u talentů z řad odborníků a 

specialistů (3,0). Zajímavostí je pak vnímaná vysoká důležitost všech předložených 

charakteristik v případě nejvyhledávanějšího – vůdcovského talentu (nejméně důležitá 

kreativita – schopnost inovace i u něj dosahuje poměrné vysokého hodnocení 

důležitosti – 2,1). Obdobně je tomu také u talentu pro tvorbu vizí a strategií, jak jsme 

však viděli, tento talent je společnostmi vyhledáván méně často.  

Postup Tvorby Talent Poolu 

Projekt tvorby a rozvoje Talent Poolu předpokládá realizaci v následujících 

krocích.  

1. Identifikace zájmu ze strany zaměstnavatelů např. oslovením firem  

2. Personální zajištění poradenských pracovišť VŠ pro komunikaci se 

společnostmi a firmami a studenty a také pro odbornou činnost. 

3. Tvorba či zajištění aplikace – databáze Talent Poolu. 

4. Identifikace vstupních kritérií (vlastnosti, schopnosti, zájmy) z odborné 

literatury, ty pak budou použita pro další fázi identifikace klíčových 

kompetencí. 

5. Identifikace klíčových kompetencí ze strany zaměstnavatelů (hodnotící 

kritéria) – výběr vhodných ukazatelů např. kvalitativním šetřením formou 

rozhovoru a dále kvantitativním dotazováním, eventuelně testováním různě 

talentovaných zaměstnanců.  

6. Vytvoření seznamu klíčových kompetencí pro různé typy talentu dle potřeb 

firem. 

7. Vytvoření testové baterie a dalších metod (např. řízený rozhovor, AC) 

potřebných k identifikaci talentů studentů. 

8. Proškolení pracovníků pro práci s těmito metodami. 

9. Pilotní ověření testové baterie na vzorku 30 studentů. 

10. Propagace programu Talent Pool mezi studenty a pedagogy. 
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11. Zařazení zájemců (jejich CV) o účast v Talent Poolu do databáze. 

12. Audit talentů - testování zájemců z řad studentů (od 4. ročníku výše) o účast 

v Talent Poolu. 

13. Rozdělení studentů dle úrovně talentu a začlenění do databáze Talent Poolu. 

14. Rozvoj klíčových kompetencí  a rezerv studentů evidovaných  v databázi 

pomocí specifických rozvojových metod např. kurzy, semináře na rozvoj 

softskills, mentoring, koučink. 

15. Komunikace s firmami – na základě poptávky ze strany firem jim vysoká škola 

nabídne příslušného studenta z databáze Talent Poolu. 

16. Komunikace s akademickými pracovníky vědy a vývoje - na základě poptávky 

výzkumných pracovníků jim vysoká škola nabídne příslušného studenta 

z databáze Talent Poolu. 

17. Zajištění setkání zástupců společností (zájemců o talenty) prostřednictvím 

veletrhů pracovních příležitostí, odborných přednášek na univerzitě. 

18. Monitoring a aktualizace Talent Poolu. 

Talent Pool a jeho přínosy VŠ  

 Identifikaci potenciálu studentů a současně prostor pro přizpůsobení výuky dle 

potřeb zaměstnavatelů. 

 Zefektivnění spolupráce s aplikační sférou. 

 Zvýšení informovanosti studentů ohledně požadavků na zaměstnance a také 

motivace studentů na sobě pracovat, tak aby jejich kompetence odpovídaly 

klíčovým kompetencím. 

 Lepší využití potenciálu talentovaných studentů na vysoké škole- nepřebere je 

konkurence v podobě personálních agentur či „lovců“ ze stran personálních 

oddělení firem. 

 Dlouhodobou investici do systému služeb kariérového poradenství. 

 Finanční zisk z uplatnění talentovaného studenta ve firmě. 

 Zvýšení prestiže univerzity. 

 

Talent Pool znamená vytvoření skupiny pracovníků, o kterých firma předpokládá, že 

mají dobrý potenciál na to, aby se připravili na převzetí vyšších anebo klíčových 

pozic. Je to vysoce odborný přístup na zjištění klíčových kompetencí pracovníků pro 
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práci ve firmě. Firma si tak vytvoří z vlastních zdrojů databázi pracovníků, jež dále 

cíleně připravuje, sleduje jejich motivovanost pro práci, a zda se jim daří rozvíjet v 

požadovaném směru. 

 

7 Znalosti a intelektuální kapitál 

Znalosti jako zdroj prosperity 

Znalostni management zdůrazňuje praci s neměřitelnym faktorem se znalostmi, ktere 

jsou v kontrastu spojetim finančniho managemetu, ktery pracuje se snadno 

měřitelnymi peněžnimi jednotkami. Tyto tvrde a měkke faktory však nejsou vůči sobě 

ve vzajemnem konfliktu, ale společně vytvařeji společnou hodnotu a prosperitu 

organizace.  

Intelektualni kapital (intellectual capital) představuje u mnoho společnosti značnou 

čast tržni hodnoty. 

Existuje cela řada způsobů děleni intelektualniho kapitalu firmy. Zakladni jej rozděluje 

do tři skupin: 

 znalosti a schopnosti zaměstnanců - zahrnuje jak „tvrde“ technicke 

dovednosti, tak i „měkke“ dovednosti, napřiklad uměni zaujmout a ziskat 

zakaznika; 

 interní struktura – tj. řidici system, počitačove sitě, modely, patenty atd. 

 externí struktura – tj. image firmy, obchodni značky, vztahy k zakaznikům, 

investorům, dodavatelům, atd. 

Co je Intelektuální kapitál  

Intelektuální kapitál tvoří zásoby a toky znalostí v organizaci. Intelektuální kapitál 

organizace v sobě zahrnuje: lidský kapitál, organizační kapitál a sociální kapitál.  

Intelektuální kapitál tvoří zásoby a toky znalostí v organizaci. Intelektuální kapitál 

organizace v sobě zahrnuje: 

 Lidský kapitál 

 Organizační kapitál (strukturální kapitál) 

 Sociální kapitál 

 

https://managementmania.com/cs/lidsky-kapital
https://managementmania.com/cs/organizacni-kapital
https://managementmania.com/cs/socialni-kapital
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Existují i jiná pojetí intelektuálního kapitálu  

 Lidský kapitál - dovednosti, schopnosti a zkušenosti lidí - na úrovni jednotlivců 

i týmů 

 Strukturní kapitál - účetně evidovatelné patenty, vzory, licence, software 

 Zákaznický kapitál - sociální vazby se zákazníky, jejich loajalita apod. 

Intelektuální kapitál v praxi: Intelektuální kapitál představuje v obou pojetích 

především alternativní způsob rozčlenění znalostní báze organizace. Přitom s každou 

složkou intelektuálního kapitálu lze spojit adekvátní a specifické metody jejího řízení a 

rozvoje. 

 

Závěr 

Základním předpokladem vypracování rozborového úkolu bylo vytvoření 

systému, na bázi integrace normativních dokumentů, vztahující se 

k procesu vzdělávání, který předpokládá: 

 vymezení terminologické základny v evaluačních systémech a 

procesech uplatněných při stanovení charakteristik kvality výuky, 

 vytvoření soubor normativních dokumentů, které svoji obsahovou 

náplní úzce souvisejí s vymezenou terminologickou základnou a 

předurčují na základě konsenzu stanovené kvalitativní a 

kvantitativní charakteristiky procesu vzdělávání, 

 návrh dílčích kroků pro vytvoření terminologické databáze v procesu 

vzdělávání, 

 na základě globálního pohledu na obecnou analýzu evropských a 

mezinárodních systémů technické normalizace navrhnout možnost 

lokálního uplatnění v systémech vzdělávání. 

Tento požadavek byl splněn jednak cestou podrobné analýzy 

terminologické základny jednotlivých aktivit spojených s procesem 

vzdělávání s využitím obsahové náplně normativních dokumentů.  
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