
Zápis z  3. schůzky pracovní skupiny pro přípravu vzdělávacího programu 
dne 24. 2. 2006

ZSF OU 10:00 – 12:00 hod.

Přítomni: Mgr. Lenka Krhutová, Mgr. Petr Pospíšil, Mgr. Martina Hynková - zástup za
Mgr. Jarkovskou, Mgr. Anna Krausová, Mgr. Jana Kahánková, Mgr. Ivana
Nesétová, PhDr. Daniel Topinka, Mgr. Zuzana Vajďáková,  Mgr. Jiřina
Sotorníková, Mgr. Monika Chrenková

Omluveni: MUDr. Milena Menzlová, PaedDr. Oldřich Chytil, Mgr. Jarkovská Lucie,
PhDr. Alice Gojová, Ph.D., Mgr. Jitka Jirsová, Mgr. Marta Misíková,

Management projektu: 
Mgr. Radim Kvasnička, Jana Sádecká Janíková

Cíle schůzky: 
• reflexe zpracování první části jednotlivých modulů, 
• stanovení postupu pro další zpracovávání textů,
• stanovení termínů zpracování textů v další fázi,
• individuální konzultace k obsahu jednotlivých modulů.

I. Reflexe zpracování první části modulů

K termínu stanoveném pro odevzdání první části objemu práce – 20. 2. 2006 byly zpracovány
části modulů 1, 2, 4-7, 9, 10 a 12. Termín pro odevzdání části modulu 3 a 8 byl po dohodě
prodloužen na 6. 3. 2006 včetně. Modul 11 a 9 zpracovává tatáž garantka modulu, která
dodala zpracování modulu 9 kompletně již k datu 20.2., v další fázi bude pokračovat v práci
na modulu 11. Modul 13 bude zpracován na základě další části zpracování modulů - až bude
k dispozici ucelenější verze celkové podrobné koncepce modulů a učebních textů.

Zpracovatelům již odevzdaných modulů patří poděkování za včasné dodání materiálů a
odpovědný přístup :o) 
Dodané části učebních textů byly zpracovány rozdílnými způsoby, odpovídajícími a
zohledňujícími typ a zaměření jednotlivých modulů. Většina zpracovatelů postupovala podle
osnovy stanovené v Příloze č. 2 zápisu z 2. pracovní schůzky (3.2.2006) Postupně se vyjasňují
dílčí problémové úseky struktury modulů, v dodaných materiálech docházelo k některým
úpravám členění hodin oproti původnímu teoretickému záměru, přičemž však jsou zachovány
obsahy modulů schválených MPSV.

II. Výstupy  z první fáze  - stanovení postupu pro další zpracování textů

1. Důsledně dodržovat platnou terminologii „společensky nepřizpůsobení“, nikoliv 
nepřizpůsobiví.

2. U anotací nepoužívat pojem „cílem kurzu“, neboť v kontextu tohoto typu vzdělávacího 
programu  např. 5 hodin v rámci celkového kurzu není kurz, ale „jen“ modul. Spíše použít
formulaci „v rámci modulu“ se účastnící seznámí…

3. Všechny dodané texty a dále zpracovávané texty zpracovatelé modulů vyjmou z tabulek,
kromě tabulek, které patří do výuky samotné. Tzn. v tabulkách nebude 1. Modul č. XY, 2.
Název modulu, 3. Anotace modulu, 4. Jméno garanta/garanty, 5. Forma výuky, 6. Celková



časová dotace modulu a  7.Členění modulu na jednotlivé hodiny. Důvodem je potřeba
ujednotit způsob formálního zpracování textů, které má t.č. každý zpracovatel modulu
zcela odlišný a připravit text k závěrečnému celostnímu grafickému zpracování.  

4.  Pojem „členění modulu na jednotlivé hodiny“ se nahrazuje pojmem „Rozvrh hodin 
modulu“ tak, aby bylo více zřetelné, že je po zpracovatelích vyžadováno přesné 
rozvržení a dodržení časových limitů při výuce, a tomu odpovídajícímu objemu textů.  Je 
to důležité zejména pro orientaci alternujících lektorů a dále je to velmi podstatné pro 
přípravu k akreditaci, kde je přesný rozpis nezbytný. Hodiny podle pořadí číslujte. U 
některých modulů jsou názvy hodin shodné s názvy témat, u jiných je na jedno téma více 
hodin, takže i toto je potřebné nově rozlišit.

Příklad:

Rozvrh hodin modulu (př. modul 6 Mapování potřeb klientů  a poskytovatelů, 
práce s databází

        Forma výuky
Téma 1 Metody a techniky 3 hodiny, 135 minut 

1. hodina:  Vyhledávání , získávání a zpracování dat přednáška
2. hodina: Metody kvalitativní a kvantitativní přednáška
3. hodina: zadávání výzkumů. reflexe, interpretace přednáška

Téma 2 Analýza potřeb 4 hodiny, 180 minut
4. hodina: Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb přednáška
5. hodina: ….. př./cv.
6. hodina: ….. cvičení       
7. hodina: …. cvičení

Téma 3 Práce s databází 1 hodina, 45 minut
8. hodina: Práce s databází cvičení

Někteří ze zpracovatelů mají rozpracovány i podbody jednotlivých hodin, jejich bližší 
specifikaci nebo posloupnost témat v hodině, případně mají zpracovánu obecnou 
charakteristiku jednotlivých témat či hodin. Je to výborné, i když není podmínkou. Bližší 
specifikaci, máte-li ji k dispozici a chcete ji uvést, uveďte AŽ za rozvrh hodin jako 
případný bod 8 s názvem „Bližší specifikace“. 

Tento uvedený ROZVRH HODIN prosím dodržte včetně jeho zpracování v ne-tabulkové
formě. Bude se s těmito údaji dále graficky a jinak pracovat, takže rozdílné formáty by 
v konečném důsledku časově i jinak komplikovaly závěrečné zpracování podkladů pro 
akreditaci.

5. V učebním textu uvádějte shodné názvy témat a nadpisů, které odpovídají výukovým 
hodinám – ve většině případů v textech toto nesouhlasilo.

6. Vložte do textů číslování stránek, číslujeme včetně 1. stránky – pro snadnější komunikaci
při potřebě úprav v textu.

7. V některých modulech (více analyzováno v průběhu individuálních konzultací) se
vyskytuje nadměrné množství citací a odkazů na použitou literaturu, což vyvolává
mimo jiné nepřehlednost textu. Znova je potřeba upozornit, že nepíšeme texty pro
akademickou obec, ale pro praktiky, kde převažujícím je středoškolský typ vzdělání
Účelem v této fázi není formálně dokonalá odborná publikace psaná jazykem vědy, cílem



textů je maximálně možná dovednost využít texty a práci s nimi pro přímou praxi. Použitá
literatura bude součástí textu, styl a účel vzdělávacích textů má mít primárně
pragmatickou formu. Citace a odkazy použít ve skutečně výjimečných případech. Jde o
nalezení „míry citací“, i když je zcela legitimní, že názory na míru citací a odkazů na
informační zdroje se budou lišit u studijních typů účastníků a pragmatických typů
zaměřených na jinou formu zpracování textů. Dále viz bod VIII. tohoto zápisu.

 
Na stránkách Ministerstva vnitra jsou rozlišovány dva typy učebních textů: učební texty 
a   učební    texty   pro   „vysokoškolsky  vzdělané úředníky“.  Důvodem   je zohlednění 
odlišných vzdělávacích potřeb z hlediska formy zpracování učebních textů jednotlivých 
účastníků vzdělávání tak, aby oběma skupinám co nejlépe vyhovovaly. Dle sdělení MPSV
má více než 70% účastníků tohoto vzdělávacího programu středoškolské 
vzdělání, což je nezbytné při tvorbě textů respektovat. 

III. Termíny pro zpracování textů v další fázi

Další skupinová pracovní schůzka již není plánována, nedojde-li v průběhu dokončování
k nepředpokládaným změnám. Konzultace budou probíhat individuálně s garantkou 
vzdělávacího programu Lenkou Krhutovou  a konzultantkou Ivanou Nesétovou. 
E-mailovou poštu posílejte oběma v kopiích.

S ohledem na dosavadní průběh zpracování učebních textů je stanoven 
• další termín pro průběžné odevzdání práce – minimálně druhá třetina objemu práce na

20. března 2006 včetně, opět zaslat na lenka.krhutova@osu.cz a současně v kopii na
inesetova@mmo.cz.  Zasílá se vždy kompletně celý text včetně první, již dříve
zpracované části.

• odevzdání poslední části práce je prodlouženo na 3. dubna 2006. 
• Poté projdou všechny učební texty věcnou korekturou a kompletací - do 10. 4. 2006. 
• V termínu 4.- 10. 4. Mgr. Krhutová a Mgr. Nesétová provedou závěrečné zhodnocení,

případně navrhnou konečné úpravy 1. celkové verze učebních textů.
• V době od 11. – 20. dubna si vymezte čas na případné konečné úpravy textů. 
• Po 20. dubnu se texty budou kopírovat pro účastníky kurzů, které začínají 2. května

2006.

IV. Terminář průběhu realizace kurzů 

Garantům modulů a účastníkům schůzky byl předem e-mailem dne 22. 2. 2006 zaslán
terminář realizace kurzů se žádostí, aby promysleli a navrhli svou lektorskou účast
v konkrétních datech, případně předali terminál již známým alternujícím lektorům. Na
schůzce byly termíny předběžně projednány a zaznamenány paní J. Sádeckou Janíkovou. 
Pro grafickou přehlednost průběhu vzdělávacích cyklů je v Příloze č. 1 tohoto zápisu
k dispozici rámcový rozvrh a posloupnost jednotlivých modulů.

V. Alternující lektoři

Všichni garanti/zpracovatelé modulů osloví potenciální alternující lektory a co nejdříve
tyto informace sdělí paní J. Sádecké Janíkové  jana.sadecka@osu.cz, tel. 597 460 730

VI. Evaluační dotazník pro účastníky kurzů a lektory 

Mgr. Jana Kahánková seznámila účastníky schůzky s 1. verzí evaluačních dotazníků 
kurzů, které jsou připraveny ve variantě A – pro účastníky kurzů (koordinátory i
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mailto:inesetova@mmo.cz
mailto:jana.sadecka@osu.cz


metodiky) a ve variantě B – pro lektory kurzů. Mgr. Kahánková vyzvala přítomné 
k připomínkování dotazníků. Dotazníky rozešle Mgr. Kahánková k připomínkování 
v elektronické podobě také ostatním členům pracovního týmu. V případě, že připomínky 
nemáte, zašlete e-mail se zněním „bez připomínek“. Připomínky zasílejte na adresu 
jana.kahankova@osu.cz 
Termín pro odevzdání připomínek:  15. březen 2006.

VII. Individuální konzultace se zpracovateli k obsahu jednotlivých modulů

VIII. Výstupy z individuálních konzultací

1. K bodu 7. zápisu, CITACE a ODKAZY na informační zdroje
informace pro toho, kdo má problém s neuvedením odkazu na zdroj myšlenky, již
v učebním textu použije – účastníci kurzů budou v  1. vzdělávacím cyklu v rámci
1. učebního textu informováni o účelu učebních textů, které mají charakter
manuálu pro jednotlivé moduly, podpory pro výklad nebo cvičení lektora. Nemají
tedy charakter klasického vědecky pojatého vysokoškolského textu. Pro názornost
si představme středoškolský typ učebnice, který je postaven „o třídu výš“. Odkazy
ano, ale rozhodující je míra odkazů, nutnost zvážit (je na zpracovateli textu), kde
je odkaz opravdu nezbytný. 

Pokud budou v textu uvedeny citace s uvozovkami, vložíme za větu přímý odkaz
citovaného autora (Chytil, 2006, s. 53)
Pokud budou v textu parafrázované nebo jinak upravené zdroje, vložíme za větu
číslo v závorce (6),  které odkazuje na konkrétní informační zdroj uvedený za
učebním textem nebo jeho částí. 

2. Garantů/zpracovatelům byla zaslána v rámci předchozího zápisu (Zápis z 2.
pracovní schůzky) OSNOVA  UČEBNÍHO TEXTU. Na dnešní schůzce bylo
dohodnuto, že pojem „Použitá literatura“ a „Doporučená literatura“ se mění na
„Použité informační zdroje“ a  „Doporučené informační zdroje“. Ne všechny
zdroje, které v textu uvádíme, mají totiž charakter literatury.

3. NOVÉ
Všechny texty musí zohledňovat NÁVAZNOST NA METODIKU, jejíž první
pracovní verze bude od 28. února 2006 přístupná na internetových stránkách
www.osu.cz/metakor  Moduly budou mít v úvodu textu ve dvou, třech větách
napsáno, jak modul souvisí s činností koordinátorů a metodiků.

4. Učební texty se v této fázi píší v černobílé verzi, bez barevných nadpisů apod.

Zapsala  dne 24.2. 2006    

Mgr. Lenka Krhutová
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