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1. Krok   Sběr dat = zjištění nabídky

 Vydefinování poskytovatelů – vlastní zkušenost / rešerše na sítích / aktivní oslovování / náhodně

 Data sbírána formou rešerší na webových stránkách ( výroční zprávy/kalendáře akcí) a aktivním 

žádáním dat od poskytovatelů vzdělávání

 Komunikace s hlavními aktéry na poli vzdělávání v památkové péči – NPÚ, MK ČR, Propamátky, 

vybraní poskytovatelé

 Synchronizace dat s ostatními partnery projektu

 Sledované období 2013-2019



Sběr dat a sledované údaje 

 Název akce

 Typ akce – workshop, konference, e-learning,… Někdy nebylo uvedeno

 Právní forma poskytovatele

 Spolupracující instituce Zařazeno až v průběhu sběru dat

 Součást systematického vzdělávání nebo individuální akce Velmi diskutováno

 Obsah akce

 Datum konání, délka trvání

 Forma financování Zařazeno v průběhu, v ČR problém

 Počet účastníků – celkem/dle cílových skupin Není možné ve většině případů zjistit



Sběr dat a jeho nástrahy

 Definování rozhodných poskytovatelů vzdělávání, resp. kurzů

 Definování sledovaných údajů tak, aby byly pro všechny zapojené partnery relevantní 

 Vyhledávání zdrojů k poskytnutí informací – výroční zprávy, webové stránky, aktivní oslovení 

poskytovatelů

 Absence vytyčených cílových dat – forma financování, počet účastníků

 Diskuse partnerů o vnímání pojmů „systematického vzdělávání nebo individuální akce“ x „opakující 

se nebo jednorázová akce“



Sběr dat v ČR

Typ vzdělávací akce

Ostatní – letní školy (8 poskytovatelů), 
metodické dny (NPÚ), studijní cesty, 
veletrh



Sběr dat v ČR

I přes zaměření na péči o stavební 
památky – překvapivě nejvíce 
kurzů v oblasti legislativy

Obsah vzdělávací akce



Sběr dat v ČR

V rozmezí od 200 Kč do 8 000 Kč, 
nejčastěji však od 200 Kč do 3 000 Kč. 
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2. Krok   Průzkum zájmu a potřeb 

 Dotazníkovým šetřením osloveny všechny cílové skupiny – PROPAMÁTKY, interní komunikací NPÚ, 

přímé oslovení cílových skupin – komory, sdružení, fyzické osoby, krajské a obecní úřady

 Oslovené instituce: památkové instituce, vlastníci památkových objektů, inženýři a architekti, 

sdružení historických města, krajské úřady, restaurátoři, řemeslníci, architekti, příslušné profesní 

komory

 3 části dotazníku:

- zjištění zájmu a potřeb respondenta týkajících se CŽV v budoucnosti (8 otázek)

- zjištění profilu respondenta a jeho dosavadních zkušeností s CŽV (9 otázek)

- část pro pracovníky památkových institucí – pro ČR odlišná od SK (3 otázky)

- prostor pro vlastní vyjádření názorů respondentů



2. Krok   Průzkum zájmu a potřeb 

- Historické materiály a 
technologie

- Současné materiály a 
technologie v památkové péči

- Jiné – softskills, jazykové 
kurzy, kurz o získávání dotací



2. Krok   Průzkum zájmu a potřeb 

Ano Ne V závislosti na typu a
zaměření vzdělávání
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online vzdělávacích akcí?



2. Krok   Průzkum zájmu a potřeb

Prakticky zaměřené kurzy /
workshopy

Teoreticky zaměřené
semináře/přednášky

Obě formy
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Kterou formu vzdělávacích akcí považujete pro Váš 
profesní růst za více přínosný?



2. Krok   Průzkum zájmu a potřeb

Základní Středoškolské Vysokoškolské -
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2. Krok   Průzkum zájmu a potřeb 

Pravidelně Výjimečně Doposud nikdy
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Jak často doplňujete své znalosti s využitím 
celoživotního vzdělávání, specializovaných 

seminářů, kurzů apod.?



2. Krok   Průzkum zájmu a potřeb 

Nutné Prospěšné Zbytečné Nevím
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Aktivní nabídku Vašeho dalšího odborného 
vzdělávání ze strany zaměstnavatele s uvolněním 

k účasti považujete za:



2. Krok   Průzkum zájmu a potřeb 

„Jenom vzděláváním člověk roste - jak odborně, tak osobnostně“

-Celkově pozitivní ohlasy

-Časové zařazení kurzů – mimo návštěvnické měsíce, ne víkendy

-Více softskills a znalost práva a managementu

-Požadavky na řemeslnické kurzy

-Odpovědi anonymní, ale z obsahu lze usuzovat, že většina je z řad zaměstnanců památkových institucí



Srovnání sběru dat v partnerských zemích 

3. Krok   Komparativní analýza

• Vyhodnocení výsledků všech partnerů a to jak výsledků ze 

sběru dat, tak i z dotazníkového šetření

• Důležitý podklad pro tvorbu kurikul

Celkový počet poskytovatelů vzdělávání Celkový počet vzdělávacích akcí



Srovnání sběru dat v partnerských zemích 

3. Krok   Komparativní analýza
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Srovnání sběru dat v partnerských zemích 

3. Krok   Komparativní analýza

Srovnaní podle typu vzdělávací akce 

SK                              CZ                                 A



Srovnání sběru dat v partnerských zemích 

3. Krok   Komparativní analýza
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Srovnání sběru dat v partnerských zemích 

3. Krok   Komparativní analýza

Srovnaní podle obsahu vzdělávací akce 



Srovnání sběru dat v partnerských zemích 

3. Krok   Komparativní analýza

Vývoj počtu vzdělávacích akcí v sledovaném období 



Srovnání dotazníkových dat v partnerských zemích 

3. Krok   Komparativní analýza

Srovnaní potřeb podle obsahu vzdělávací akce 



Srovnání dotazníkových dat v partnerských zemích 

3. Krok   Komparativní analýza
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Srovnání potřeb podle zaměření vzdělávací akce   

Mixed Practical, workshops Theoretical lectures, seminars



Srovnání dotazníkových dat v partnerských zemích 

3. Krok   Komparativní analýza

Srovnaní potřeb podle délky trvání vzdělávací akce 



Srovnání dotazníkových dat v partnerských zemích 

3. Krok   Komparativní analýza
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- cílem je vytvoření systematického a flexibilního dalšího (celoživotního)    

vzdělávání v oblasti památkové péče pro různé cílové skupiny

- podkladem pro tvorbu kurikula jsou dosavadní zkušenosti v dané 

oblasti vzdělávání, výsledky dotazníkového průzkumu a komparativní 

analýzy

- důležitou součástí dalšího vzdělávání má být i využití odborného 

potenciálu ve všech partnerských zemích 

4. Krok   Kurikulum



Klíčové závěry dotazníkového průzkumu pro tvorbu systému vzdělávání: 

- možnost nabídky školení také o víkendech

- možnost nabídky školení v některé z partnerských tří zemí 

- délka jednoho školení maximálně 3 dny 

- možnost nabídky školení on-line formou

- školení – optimálně vyvážená kombinace teoretických a praktických částí

4. Krok   Kurikulum



Návrh systému dalšího vzdělávání

- modulový systém rozdělený do několika tematických jednotek

- možnost vytvořit atraktivní program pro různé cílové skupiny

- flexibilní začlenění nových modulů podle aktualizace požadavků

- využití potenciálu partnerských zemí a širšího spektra specialistů

- moduly mohou být praktické, teoretické nebo kombinované

4. Krok   Kurikulum



4. Krok   Kurikulum

Tematické jednotky
modulového systému



Unit Modules

1. Theoretical and methodical aspects of monuments care Theoretical and methodical aspects 

Historical and art-historical aspects 

2. Legal, administrative, and management issues of monuments care Legal and administrative aspects in monuments care

Standards and regulations in monuments care on national and international level

Basics of management and economic issues in monuments care

3. Survey and documentation Survey and diagnostic methods

Basics of documentation methods 

Basics of digital technologies in documentation of monuments

4. Historical crafts Overview and introduction to historical crafts in built heritage 

Workshop 1 – basics on historical mortar and masonry techniques 

Workshop 2 – basics on historical painting techniques on wood, facades, metal elements

Workshop 3 – basics on wooden constructions 

Workshop 4 – basics on blacksmith techniques and metal elements

5. Materials and conservation technologies Basics on historical materials 

Modern materials and technologies in conservation

Basics in conservation technologies / techniques for stone

Basics in conservation technologies / techniques for architectural surfaces

6. Use and presentation of monuments and urban aspects of 

monuments care  

Decision-making strategies for use of monuments

Strategies and possibilities in presentation of monuments

Urban aspects and urban planning related to monuments care  

7. Archaeological heritage Specific aspects of archaeological heritage care – regulations, methodology 

Documentation of archaeological heritage

Conservation of archaeological heritage

8. Technical heritage Specific aspects of technical heritage care

Documentation of technical heritage care

Conservation of technical heritage care

9. Landscapes Planning of greenery and landscapes related to cultural heritage



                  

Děkujeme za pozornost 


