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Základní logika analýzy

PŘÍČINAPROBLÉM ŽÁDOUCÍ ZMĚNA / CÍL

Nezájem žáků a rodičů 
o technické obory

Nedostatek pracovníků 
v technických oborech

Posílení zájmu žáků 
o technické obory

Podpora technických oborů 
Podpora KP z hlediska trhu práce

Podpora polytechnické výchovy



Hlavní zdroje analýzy

KLÍČOVÉ KRAJSKÉ DOKUMENTY: 

• Regionální akční plán (RAP) – část pro vzdělávání, zaměstnanost

• Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy 

• Závěry jednání krajského úřadu, zastupitelstva

• Sektorové dohody 

• Výzkumná a inovační strategie RIS), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

• Závěry krajských platforem (KR RLZ, RRA, Observatoř TP, Pakt zaměstnanosti aj.)



Hlavní zdroje analýzy

DŮLEŽITÁ KRAJSKÁ DATA, STATISTIKY, ANALÝZY

•Regionálně specifická data (dodal analytický tým P-KAP) 

•Další zdroje týkající se struktury a vývoje krajské demografie, hospodářství,
zaměstnanosti, nezaměstnanosti, vzdělávání.

• Analýzy úřadu práce (monitoring)

VÝSLEDKY  JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY VZDĚLÁVÁNÍ 



Struktura analýzy

Vstupní zmapování a zhodnocení stavu a vývoje hlavních oblastí
(demografie, ekonomika, trh práce, vzdělávání apod.)

Zhodnocení uplatňování jednotlivých oblastí „intervencí“

Stanovení rozvojových priorit – analýza dokumentů a dalších zdrojů
• Identifikace problémů, jejich příčin a cílů (potřebných změn)
• Třídění a seskupování  problémů / cílů  podle relevantních hledisek

Výsledný souhrn (nejlépe tabulka) 
Problém – příčina – cíl (potřebná změna)
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Třídění problémů / cílů 

Problémy / cíle je vhodné roztřídit

Podle intervencí, pokud k nim jasně směřují

Povinné intervence
• Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

• Podpora polytechnického vzdělávání

• Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

• Rozvoj kariérového poradenství

• Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání

• Podpora inkluze

Nepovinné intervence
• Rozvoj výuky cizích jazyků

• ICT kompetence

• Čtenářská a matematická gramotnost



Třídění problémů / cílů 

Problémy / cíle je vhodné třídit i podle dalších možných hledisek:
• Tvrdé / měkké potřeby

• Jde o problémy strukturální (kvantitativní) nebo obsahové (kvalitativní) 

- struktura oborů, populace, poptávky na trhu práce po typech profesí apod.
- kvalita výuky, připravenosti pro praxi, obecné kompetence (vč. jazyků, IT) aj.

• Jde o počáteční vzdělávání nebo o další vzdělávání?

• Jde o personální zajištění (pedagogové, management) nebo o obsah vzdělávání

Roztřídění podle dalších možných hledisek může pomoci

• při seskupování do větších oblastí 
• při „přiblížení“ některé intervenci, nesměřuje-li problém na 1.pohled  k žádné
• při třídění uvnitř intervencí

Finálním výsledkem by měl být soubor „problémy – příčiny – cíle“   
z oblasti vzdělávání, seskupené podle relevantních hledisek



Výstupy předcházející sestavení KAP

1)  Seznam (případně hierarchicky členěný) cílů (změněných stavů) 
vzniklý z analýzy potřeb území (viz ML 1)
Částečně strukturovaný podle oblastí intervencí

2)  Seznam (případně hierarchicky členěný) cílů (změněných stavů) 
vzniklý z analýzy potřeb škol (bude dodáno z P-KAP)
Plně strukturovaný podle oblastí intervencí. Bude centrálně připraveno.

. 

3)  Výsledný seznam cílů (změněných stavů) vzniklý spojením obou analýz.
Roztříděný podle různých hledisek, aby se s cíli následně lépe pracovalo,
mohly se grupovat, hierarchizovat atd. 

4)  Výsledný seznam cílů (změněných stavů) rozřazený do stupňů priorit, 
podle svého souladu s cíli národními (intervence), krajskými a školními. 



Hierarchizace výstupů pro sestavení KAP

Z "Postupů KAP" vyplývá strukturace akčního plánování v hierarchii: 

Obecné cíle Dílčí cíle + kritériaPriority Činnosti

Cíle 
z předchozích kroků

Cíle 
z předchozích kroků

setříděné
Seskupení cílů 
do tematických 

oblastí
v rámci každé

prioritní skupiny

Cíle 
z předchozích kroků

zařazené 
do prioritních skupin



Struktura vlastního KAP

Nejvyšší prioritní skupina (A):
Priorita A1 (může (nemusí) být přímo intervence) – má svůj cíl (obecný)

Cíl A1.1 – výsledek (změna), kritérium
- Činnost  A1.1.1, co, kdo, kdy, za kolik

- Činnost  A1.1.2, co, kdo, kdy, za kolik

Cíl A1.2 – výsledek (změna), kritérium
Cíl A1.3 – výsledek (změna), kritérium

Druhá prioritní skupina (B):

Priority B1, B2 případně další

Třetí prioritní skupina (C):
Priority C1, C2 případně další

Priorita A2
Priority A3, případně další



Děkuji Vám za pozornost

jiri.stradal@nuv.cz


