
 
 

12  Přílohy  

Příloha č. 1 - Výzkumný vzorek 

Tabulka č. 3 - Stručné charakteristiky začínajících učitelů (dále jen ZU), kteří byli vybráni do 

výzkumu.  

Kategorie dle let 
praxe 

Jméno Počet let praxe 
Absolvovaná 

VŠ 
Typ školy, na které ZU 

působil/působí 

1 rok 

Pavla K. 1 rok PF JU Základní škola 

Jakub V. 1 rok PF JU Základní škola 

Marie Ri. 1 rok PřF UK Gymnázium 

Radek P. 1 rok PřF UPOL Základní škola 

2 - 3 roky 

Julie Vá. 2 roky PF JU Gymnázium 

Karolína D. 2 roky PřF MU Gymnázium 

Martina Ro. 3 roky FPE ZČU Základní škola 

Kristýna M. 3 roky PřF UK Základní škola 

Jitka N. 3 roky PřF UK Základní škola 

4 - 5 let 

Monika V. 4 roky PedF UK 
SOŠ zdravotní 

Základní škola 

Renata O. 5 let PedF UK Základní škola 

Klára V. 5 let FPE ZČU Základní škola 

Marek P. 5 let PřF UK 

Základní škola 

Gymnázium 

Soukromé gymnázium 
Pozn.: Červeně vyškrtnutý ZU byl z výzkumu vyřazen. Stejné barvy znázorňují stejnou absolvovanou VŠ.   

 

Příloha č. 2 - První verze otázek rozhovoru pro ZU (předvýzkum) 

Obecné tematické okruhy: 

- škola působení a délka praxe  

- aprobované a vyučované předměty 

- absolvovaná VŠ 

- předchozí výuka 

Znění hlavních otázek s doplňujícími otázkami: 

1. PODPORA A PŘEDSTAVY O NÍ 

a) Popište mi prosím, jak probíhal Váš nástup na novou školu a jak vypadala Vaše 

počáteční podpora? Jak Vás přijalo vedení, kolektiv, žáci? Kdo Vás podporoval? 

Jak podpora konkrétně vypadala? Jak často? Na co byla podpora zaměřená? 

b) Pokud nebyla podpora, snažil(a) jste se o její získání? Pokud ano, jak? Pokud ne, 

tak proč? Jak jste se s tímto nedostatkem vypořádal(a)? 

c) Odpovídaly první dojmy představám o chodu školy? Na základě čeho jste si 

vytvořil(a) takovéto představy? 

2. VNÍMÁNÍ PODPORY 

a) Jak jste hodnotil(a) užitečnost nabízené podpory? 

b) Pokud jste podporu neměl(a), v jakých oblastech byste ji ocenil(a)? 

3. POCITY A JEJICH PŘÍČINY  

a) Jaké jste měl(a) z Vašich prvních týdnů na škole pocity a proč? 

b) Jak jste se s těmito pocity nakonec vypořádal(a)? Co stálo za jejich překonáním?  



 
 

4. PROBLÉMY A ÚSPĚCHY ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE 

a) Co pro Vás bylo v počátcích nejtěžší a v čem jste si byl(a) naopak jistý/á? Proč? 

b) Co by Vám k překonání této nejistoty pomohlo? 

c) Jakým způsobem jste se s tím vypořádal(a)? 

5. PŘÍČINY POCITŮ 

a) Co Vám ve Vašich začátcích nejvíce pomohlo a co naopak znesnadňovalo práci?  

b) Jak by Vám mohly být Vaše počátky ulehčeny? 

6. VNÍMÁNÍ PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY 

a) V jakých situacích jste vzpomínal(a) na svou pregraduální přípravu? 

b) Na co konkrétně jste vzpomínal(a) a proč?  

7. PODPORA NYNÍ 

a) V čem spočívá podpora školního prostředí nyní? 

b) Jak Vám vyhovuje a proč? Co Vám dává? Co se změnilo od Vašich počátků? 

c) Pokud podpora není, snažíte se o její získání? Pokud ano, jak? Pokud ne, tak proč? 

d) Jaké další způsoby podpory by Vám vyhovovaly? 

8. VNÍMÁNÍ PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY 

a) Jak s odstupem času hodnotíte Vaši pregraduální přípravu a proč? 

b) Co Vám dala, nedala? Co byste na ní zlepšil(a)? 

9. POCITY A JEJICH PŘÍČINY 

a) Kdybyste si měl(a) znovu zvolit povolání, jaké byste si vybral(a) a proč?  

b) Pokud učitelství, co je pro Vás hnacím motorem pro tuto práci? 

 

Příloha č. 3 - Vztah mezi specifickými a tazatelskými otázkami 

Tabulka č. 4 - Znázornění vztahu mezi specifickými a tazatelskými otázkami a barevné propojení 

s paradigmatickým modelem, který vznikl po provedení předvýzkumných rozhovorů. 

Specifické otázky Číslo tazatelské otázky 

Jak se začínající učitelé zpočátku cítili a cítí ve svém 
novém zaměstnání? 

1a, 1c, 3a, 4a, 9b 

Jaké jsou příčiny jejich pocitů? 1a, 1c, 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 9a, 9b 

Jak začínající učitelé popisují průběh prvních let v novém 
zaměstnání? 

1a, 1b, 3b, 4c, 7a, 7c 

Jak začínající učitelé hodnotí absolvovanou pregraduální 
přípravu? 

4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 8a, 8b 

Jak začínající učitelé hodnotí dostupnou podporu 
školního prostředí? 

1a, 2a, 2b, 4b, 5a, 5b, 7a, 7b, 7d  

 

  



 
 

Příloha č. 4 - Seznam kategorií a podkategorií z analýzy dat  

Tabulka č. 5 - Seznam kategorií a podkategorií vytvořených po analýze předvýzkumných 

rozhovorů 

Kategorie Podkategorie 

Podpora školního prostředí 

Zaměření podpory 

Forma podpory 

Zprostředkovatelé podpory 

Podmínky podpory 

Vnímání podpory školního prostředí 

První dojem 

Vztahy mezi kolegy 

Vztahy s vedením 

Materiální zázemí 

Vnímání pregraduální přípravy 
Vnímané nedostatky 

Vnímaná pozitiva 

Činnost ZU 
Hledání podpory 

Vlastní učitelská činnost 

Problémy ZU/potřeby ZU 
Vztažené k podpoře 

Vztažené k pregraduální přípravě 

Osobnost ZU 

Emoce 

Rysy učitele 

Očekávání učitele 

Přístup k výuce 

Motivující k práci 

Další zkušenosti 

 

Příloha č. 5 - „Pracovní verze“ paradigmatického modelu  

 

Obrázek č. 4 - „Pracovní verze“ paradigmatického modelu, která napomohla k vytvoření druhé 

verze otázek rozhovoru 

  



 
 

Příloha č. 6 - Druhá upravená verze otázek rozhovoru pro ZU 

Obecné tematické okruhy: 

- škola působení a délka praxe 

- aprobované a vyučované předměty 

- absolvovaná VŠ 

Otázky zaměřené na poznání respondenta a kontextu, ve kterém se začínající učitel po nástupu ocitl  

1. Jaké byly Vaše zkušenosti s výukou či prací s dětmi před nástupem do zaměstnání? 

2. Jaké jste měl(a) důvody stát se učitelem/učitelkou? * 

3. Jaké vlastnosti Vám pomáhají v úspěšném vykonávání učitelské profese a jaké Vám 

naopak znesnadňují tuto práci? * 

4. Jaké jste měl(a) před nástupem do svého zaměstnání očekávání? 

5. Popište mi prosím, jak Vás vedení a kolektiv po Vašem příchodu přijali? Jak na Vás 

působili? 

6. Jaké byly vztahy mezi členy vedení, pedagogickým sborem a žáky a jak jste se tam cítil(a)?  

7. Jak jste byl seznámen(a) se svými povinnostmi a orientací na škole? 

8. Jak Vás škola dále v prvním roku podporovala?  

9. Jaké bylo materiální zázemí školy, jako např. sborovny či kabinety pro učitele, učebny, 

pomůcky a jak Vám vyhovovalo?  

Otázky zaměřené na vnímané problémy a na činnost začínajícího učitele v prvních letech praxe  

10. Vzpomeňte si prosím na svoje první týdny a uveďte, v čem jste cítil(a), že se potřebujete 

zlepšit a proč?  

11. Co jste pro Vaše zlepšení dělal(a) a jak lehce to vše probíhalo?   

12. V čem jste se naopak cítil(a) jistý/á a proč?  

Otázky dávající do vztahu minulost a současnost (podpora, problémy, další nespecifikované vlivy) 

13. V čem se liší aktuální podpora školního prostředí od počáteční podpory a jak Vám 

vyhovuje?  

14. Co může být příčinou Vašeho zlepšení? * 

15. V čem si nejste stále úplně jistý/á a co může být příčinou Vašich nejistot? 

16. Co Vás brzdí ve Vašem rozvoji a co naopak je Vaším motorem?  

Otázky zaměřené na vnímání podpory školy (navázání na to, co již bylo řečeno + nové info) 

17. Kdo Vás zpočátku podporoval, jak, jak často a v čem? 

18. Jaká podpora byla v těch chvílích pro Vás nejcennější?  

19. Kdybyste mohl(a), co byste v podpoře školního prostředí změnil(a)? 

 

Otázky zaměřené na vnímání pregraduální přípravy (navázání na to, co již bylo řečeno + nové info) 

20. Jaké předměty byly pro Vás nejužitečnější a které pokládáte za zbytečné pro Vaše začátky? 

21. Kdybyste mohl(a), co byste v pregraduální přípravě změnil(a), co by Vám pomohlo ve 

Vašich začátcích? 

Otázky zaměřené na další tipy pro zlepšení vzdělávání a péče o začínající učitele 

22. Kdybyste se zpětně ohlédl(a) a mohl(a) změnit cokoliv (nejen podporu či pregraduální 

přípravu), co by zmírnilo Vaše počáteční problémy, co by to bylo? * 

23. Myslíte si, že by měla existovat nějaká spolupráce mezi ZŠ/SŠ a VŠ připravující budoucí 

učitele? Pokud ano, proč a jak by podle Vás měla ideálně vypadat? Pokud ne, proč? * 

 



 
 

Příloha č. 7 - Seznam kódů z výpovědí začínajících učitelů 

Tabulka č. 6 - Seznam kódů vyplývající z výpovědí začínajících učitelů uskupených do podkategorií a kategorií 

Kategorie Podkategorie  Kód Písmeno-číselné označení 

Podpora školního 
prostředí 

Přidělení uvádějícího 
učitele (dále jen UU) 

Přidělení UU stejné aprobace  MRi106, JVá62, KD171, MP318, JV123, MV201, PK86 

Přidělení UU odlišné aprobace  MP39, RO167 

Nepřidělení formálního UU KM89, MV199, MV290, MRo77, KV490, KV297, JN61 

Vzájemné hospitace mezi ZU a UU  MV201, JV138, JV135, PK486, JV141 

Technicko-provozní podpora MRi106, MP236, RO169 

Organizované schůzky s UU MP323 

Sdílení materiálů, nápadů PK694 

Společný kabinet s UU KD171, PK86, RO167 

Kritika chyb ZU MRi161 

Podpora vedení školy 

Formální schůzky s vedením JV173, MP309, PK1067 

Příležitostný zájem vedení  JN81, JN508, MRi194 

Špatné vztahy ve vedení/s vedením RO104, MP179 

Zprostředkovatel potřebné podpory RO139, RO151, MRi194 

Jasně stanovená pravidla, organizační pokyny MP387, KD162, MP137 

Chybějící jasně dané organizační pokyny MP179, MV196 

Seznámení s prostředím školy KD180, MP249 

Preventivní opatření  MP477, MP473 

Hospitace vedení časté/se zpětnou vazbou  
(dále jen ZV) 

MV224, KM862, MV231, JN122 

Hospitace vedení vzácné, žádné/bez ZV KV300, JVá120, JVá134, MV231 

Nabídky externího školení  KD587, KD582, KV708, MRo539 

Povinná hromadná školení v rámci školy KM250 

Kolegiální podpora 

Nabídky neformální podpory ze strany kolegů 
KD90, PK84, RO422, JVá109, MRi72, KM96, MRo79, 
MP207, JN45, MP447 

Formální schůzky s kolegy MP498 

Nepřijetí kolegy KV140 

Špatná dostupnost kolegů KV344, RO224 

Příchod kolegů stejné aprobace RO431 

Kompenzující chybějících formy podpory MP207, MRo79 



 
 

Vzájemné hospitace  MP290, MRi815, JN105, RO613 

Nezavedení vzájemných hospitací MV272 

Odlišnosti mezi 
začínajícími učiteli 

Předchozí zkušenosti 
ZU 

Organizace volnočasových aktivit  
KD11, JV13, JVá28, KM17, RO8, KV19, KD21, JVá33, 
KM21, JV23, RO41 

Práce učitele během studia JN9, JN379, MRi19, MP13, MRi28, MP672 

Téměř žádné předchozí zkušenosti s prací s dětmi PK9, MV67 

Zkušenosti s vlastními dětmi  MRo14 

Emoce  

Počáteční nejistota   MRi819, KD123, JVá122, KM68, RO632, RO634, KD357 

Aktuální jistota  MV250, RO638, KV787 

Strach  MRi119 

Stres  KV163 

Představy o výuce 
Radost z učení PK668, JN203, JV300, KV82, KV273, KM56, RO267 

Rozvíjení myšlení žáků  MRi643, JV286, MP728 

Problémy 
z pohledu 
začínajících učitelů 

Problémy týkající se 
interakce a jednání se 
žáky/rodiči 

Udržení kázně ve třídě 
KV670, PK217, RO316, KM148, PK265, KV671, 
MRo103, JVá56, KD114, JVá57, RO315, MV334, 
KV176, RO324, MV329, PK812, JN272 

Žádné problémy s udržením kázně JV154, MP705 

Jednání se žáky se SVP a výuka v heterogenní třídě JN272, KV248, KM467, JV737 

Řešení neočekávaných situací se žáky PK425, JN461 

Komunikace s rodiči JN355, RO400, MRo493, JV214 

Problémy/potřeby 
týkající se výuky a 
přípravy na ni 

Odborná nepřipravenost  MRi685, KM366, JN542,  

Stanovení obsahu a rozsahu VH MP595, RO247, MV524, KD518 

Naplňování tematického plánu JVá202, MRo105, KD591 

Nedostatek času pro přípravu  KM346, MRo106, PK322, KD426, KD271 

Vysvětlování a předávání učiva žákům JV255, RO586 

Výběr vhodných výukových metod a forem KD230, KV176 

Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům KM906, MV300, JVá210, RO242, RO564, JN162, KV787 

Identifikace mezer ve vlastní výuce MP83, MRo147 

Nedostatek času pro zdokonalování výukov. dov. MRi869 

Problémy týkající se 
hodnocení žáků 

Hodnocení otevřených otázek PK356, JVá186 

Problémy týkající se 
práv, povinností a 
administrativy  

Administrativa MRi360, MP206, KM578, JN222, MV145, MRo58 

Nepořádek v administrativě KV156, KV164 

Orientace v legislativě (práva a povinnosti ZU) MV584 



 
 

Problémy vyplývající 
z nedostatečného 
materiálního zázemí 

Nevyhovující technické zázemí  MP161, RO447, MRi304 

Nedostatečné materiální zázemí  JN179, RO200, MRi283 

Neorganizované materiální zázemí MRi115, KV153, RO200 

Nedostatečný počet učeben MV456, MRi331 

Problémy vyplývající 
z nevhodné podpory  

Problémy se vztahy  KV155, MRi183 

Problémy s neznalostí svých povinností JVá69 

Strategie jednání 
začínajících učitelů 

Žádost o rady od 
uvádějícího učitele 

Rady ohledně výuky a přípravu na ni PK326, KD172, KD173, JVá182 

Rady ohledně hodnocení žáků PK371 

Rady ohledně interakce a jednání se žáky PK429 

Orientace v novém prostředí MRi112 

Žádost o ZV  MP85, MP130 

Ochota ze strany uvádějícího učitele MP88, PK326 

Neochota ze strany uvádějícího učitele MRi112 

Žádost o rady od 
kolegů 

Proaktivní jednání MRo369, MV625, MRi100 

Spolupráce s dalším ZU MRi151 

Výuka některých témat MRi151, MV292 

Administrativní povinnosti MRi83, JN235, KM98 

Účinné rady ohledně interakce a jednání se žáky MRi613, JN293, KD141, JN464, JV739 

Neúčinné rady ohledně interakce a jednání se žáky PK235, KV326, MV384 

Rady ohledně interakce a jednání s rodiči MRo528 

Orientace v novém prostředí MRi151 

Spolupráce s kolegyní na vzájemných hospitacích RO619, JV143, KD330 

Sdílení pomůcek  MRi285 

Žádost o rady od 
vedení školy 

Administrativní povinnosti, povinnosti učitele KM587, MV597 

Orientace v nepořádku v administrativě  KV167 

Účinné rady ohledně interakce a jednání se žáky PK455 

Přidělení další práce KV352 

Vlastní vypořádání se s 
problémy 

Interakce a jednání se žáky 
KV576, PK619, MRo337, KD147, JVá88, PK257, PK833, 
MV389, KM344, MRo340, MP705, PK269, RO335, 
MRi225, KM783 

Výuka a přípravu na ni MP701, JN560, MRi686, KM435, KV576, JVá142 

Obstarávání si pomůcek a jejich úklid JN183, MP190, RO203, KV439 

Hodnocení žáků JVá189 

Administrativní povinnosti KV338 



 
 

Doučení se odborné biologie MRi686, KM435, JN560 

Žádost o ZV žáků MP701, JVá142 

Nevyužívání ZV žáků KD480, KD491 

Nevyužívání či neúspěšné využívání rad z VŠ PK619, MRo337 

Využívání zkušeností z volnočasových aktivit KV576 

Intuitivní jednání  PK619, KD147, JVá88 

Využívání zkušeností s vlastními dětmi MRo337 

Využívání zkušeností z dětství MRo340, MP705 

Využívání nabytých zkušeností z praxe MRi225 

Zorientování se v prostředí  PK257 

Poznání žáků a nastavení rovnocenného vztahu PK833, MV389, KM344 

Nastavení hranic PK269 

Spoléhání se na charakterové vlastnosti učitele PK272, RO335 

Vnímání podpory 
školního prostředí 

Podpora UU - kladně 
hodnocené 

Ochota jako zdroj osobní i profesní podpory MP88, KD175 

Zdroj sociální podpory RO91 

Rady jako zdroj profesní podpory RO224, PK753, PK508, KD175 

Hospitace jako zdroj profesní podpory JV138 

Ocenění volnosti MV404, MV639, PK102 

Podpora UU - 
negativně hodnocené 

Negativní vztahy s uvádějícím učitelem MRi120 

Velmi vzácný kontakt  MV639 

Kvalita uvádění závislá na aktivitě ZU JVá63 

Hospitace jako pouhá simulace PK493, PK489 

S odlišnou aprobací nepodpoří v odbornosti  RO224 

Podpora UU - návrhy 
na změnu  

Přidělení uvádějícího učitele stejné aprobace KV398, KV410 

Podpora vedení školy - 
kladně hodnocené 

Dostupnost, ochota, zájem  MRi196, JN502, MP778, PK1066, JV176, PK1070 

Hospitace podporující profesní rozvoj MRo149, MV234, KM858 

Jasně daná pravidla, organizační pokyny MP396, KD159, MP141 

Předcházení problémům MP460, MP487 

Přátelský přístup KD97 

Nepřidělení dalších funkcí KM205, MRo323, RO660 

Ochotné dokupování materiálů KV383, MRo123, PK531 

Dobrovolná školení jako zdroj profesního rozvoje KV723, MRo564,  

Podpora vedení školy - Chybějící organizační pokyny, seznámení s pravidly MV191, MP184 



 
 

negativně hodnocené Hospitace vedení s kontrolní funkcí KV470 

Hospitace vedení jako zdroj stresu KM858 

Neautoritativní vedení MV420 

Hromadná školení nezaměřená na potřeby ZU KM933 

Podpora vedení školy - 
návrhy na změnu 

Seznámení s pravidly a normami školy KV679 

Oddělování osobního a profesního života vedení MV430 

Nepřidělování třídnictví v prvním roce RO660 

Funkce zodpovídající za administrativu  MRi370 

Více prakticky zaměřená školení  KM937 

Kolegiální podpora - 
kladně hodnocené 

Ochota jako zdroj osobní podpory 
JN478, JVá375, KD99, KD176, MV630, MRo573, 
KM954, MRi610, MP186, RO424 

Rady jako zdroj profesní podpory KD176, MV630, MRo573, KM954, MRi610, MP186 

Formální schůzky jako zdroj profesní podpory MP514 

Kompenzující nedostatky jiných složek podpory MP186, MRi610, RO424, RO434 

Vzájemné hospitace podporující profesní rozvoj MRi819, JVá122, MV246, RO636, JN109 

Vzájemné hospitace zdroj jistoty KD344 

Kolegiální podpora - 
negativně hodnocené  

Chybějící kolega přírodopisu  MV309, KV484 

Hospitace jako zdroj stresu MRi819, JVá122, MV246, RO636 

Kolegiální podpora - 
návrhy na změnu 

Přítomnost kolegy přírodopisu   RO787, MV252 

Vzájemné hospitace s kolegy  RO787, MV252, MV246, KV514 

Náslechy předcházející hospitacím MRo175, MRi856, JVá142 

Vzájemné hospitace od počátků KV494, JVá133 

Materiální zázemí - 
kladné hodnocení  

Technické zázemí a pomůcky RO455, KD158, KV850 

Možnost vlastního uspořádání pomůcek RO208, KV453 

Materiální zázemí - 
negativní hodnocení  

Nefungující technické zázemí MRi316 

Nedostatečné prostory MV482, MRi336 

Materiální zázemí - 
návrhy na změnu  

Zlepšení situace v materiálním zázemí  JN345 

Vnímání 
pregraduální 
přípravy 

Odborná biologická 
příprava - kladné 
hodnocení 

Odborná příprava jako zdroj znalostí RO807, JVá470, MV709, KM840, PK1080 

Hloubka odborných přednášek nezbytná KD623, JV362, PK1082 

Praktické terénní exkurze využitelné ve výuce  RO808, KD717, KV875 

Odborná biologická 
příprava - negativní 
hodnocení 

Hloubka odborných přednášek zbytečná MRo774 

Modulový systém pro učitele KM369, JN557 

Organizace NMgr vzdělávání MRi714 



 
 

Odbornost zastiňující didaktičnost KV875 

Odborná biologická 
příprava - návrhy na 
změnu 

Více praktických terénních exkurzí MRo778 

Zrušení či úprava modulového systému pro učitele KM378, JN547 

NMgr vzdělávání sjednocující vědomosti MRi716 

Didaktická složka 
přípravy - kladné 
hodnocení 

Příprava v praxi uplatnitelných materiálů MRi728, MP605, KM761, PK696, JV561, JV573 

Vyučující z praxe PK396, PK405, JV612, JV576, MV713 

Praktická výuka hodnotících dovedností MP640 

V praxi uplatnitelné tipy a nápady 
MV716, MRo301, MRo671, RO811, KM761, MP605, 
MRi728, PK696, JVá153 

Mikrovyučování - přemýšlení o výuce JN533 

Mikrovyučování - zdroj výukových dovedností  MRi639 

Didaktická složka 
přípravy - nelze 
připravit 

Vzbuzení zájmu JN369 

Administrativní povinnosti MRi711, RO490 

Didaktická složka 
přípravy - negativní 
hodnocení 

Teoretická výuka praktických dovedností  MP608, MP687, KM844, PK352 

Teoretický obsah neuplatnitelný v praxi MRi693, KM755 

Mikrovyučování - vzdálenost od reality KV889, MV536, KD260 

Vyučující bez praktických zkušeností s výukou MV544, KD295, MP614, 

Chybějící výuka administrativy MV153, KD690 

Didaktická složka 
přípravy - návrhy na 
změnu 

Více prakticky využitelných nápadů pro výuku PK886, JVá159, JVá599, KD293 

Praktické osvojování výukových dovedností 
(mikrovyučováním) 

KM844, MP608, MP597, JV256, RO580, JVá599 

Praktické osvojování dovedností hodnocení PK366 

Stanovení obsahu a rozsahu VH RO538, MP612 

Vyučující z praxe MV547 

Příprava celých VH KD530 

Seznámení s právy, povinnostmi a administrativou KD690, JN523, MV574 

Pedagogicko-
psychologická složka 
p. - kladné hodnocení 

Zážitkovými metodami získané dovednosti KM740, RO378, MRi734 

Vyučující z praxe JV403 

Pedagogicko-
psychologická složka 
přípravy - negativní 
hodnocení 

V praxi nevyužitelné teoretické poznatky  
RO373, MV555, MV560, JVá610, PK1171, MRo221, 
PK1178, MRo642, KV886 

Špatné zaměření obsahu KD697, JV366 

Nefungující teoretické rady JV728, JV375 



 
 

Vyučující neznalí školního prostředí JVá587, JV429 

Hromadná výuka  JVá610 

Pedagogicko-
psychologická složka 
p. - návrhy na změnu  

Praktické příklady řešení situací, vyprávění MV566, JV451, JVá587, KM841 

Praktická cvičení (zážitkové metody, analýza videa) JV451, MRo651, RO387, JN529, RO394, KM851, PK741 

Výuka formou diskuze, individualizovaná JVá623 

Teorie zprostředkovaná učiteli z praxe  JV429, JV617 

Náslechy podporující teorii a naopak PK741, PK298, MRo232, JVá490, KV914 

Spolupráce mezi VŠ a ZŠ/SŠ  JV637, MV816, JV639, JV664, JV676, MV825, JV742 

Pedagogické praxe - 
kladné hodnocení 

Motivující volnost pedagogických praxí MV748, MV790, MV751 

Průběžné praxe jako první zkušenost JVá497, PK904, JVá549, JVá557, PK982 

Souběžné praxe umožňující poznat třídu JVá497, PK904, JVá547, PK953 

Pedagogické praxe v problémové třídě JV65, JV465 

Zdroj dovedností vztažených k výuce KM772, JN394, JVá511 

Pedagogické praxe - 
nelze připravit 

Vytvoření vztahu se žáky  MV656 

Připravit hotového učitele  KM909, JVá686 

Pedagogické praxe - 
negativní hodnocení 

Pedagogické praxe vzdálené realitě JN394, JN212, JVá509, KV202, KV187, KV200, KD308 

Pozdní zařazení pedagogických praxí do přípravy JV419 

Souběžné praxe příliš blízké realitě RO275, RO277 

Náslechy bez ZV MRo245 

Pedagogické praxe - 
návrhy na změnu 

Dlouhodobé průběžné náslechy se ZV PK1204, MRo251, JVá656, RO797, MRo245 

Dlouhodobé pedagogické praxe KV420, KV210, KD299, JV548 

Pozvolnější průběh praxí  RO282 

Pedagogické praxe v problémové třídě JV480 

 

  



 
 

Příloha č. 8 - Kódy jednotlivých ZU - vnímání podpory školního prostředí 

Tabulka č. 7 - Prezentace kódů pohledem jednotlivých začínajících učitelů se zaměřením na vnímání podpory školního prostředí (dále jen PŠP) 

ZU PŠP Odlišnosti mezi ZU Problémy z pohledu ZU/potřeby ZU Strategie jednání ZU Vnímání podpory PŠP Doporučení PŠP 

Marie 
 Převážně aktivity o 

nízké intenzitě 

 UU stejné aprobace 
(neochota) 

 Práce učitele 

 Počáteční nejistota 

 Strach 

 Rozvíjení myšlení žáků 
(dále jen Ž) 

 Jednání se žáky 

 Málo času pro zdokonalování výukových dovedností  
 F. ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ/KONSOLIDACE 

 Odborná nepřipravenost 

 Administrativa 

 Technika/pomůcky/prostory/nepořádek 

 Problémy ve vztazích 

 Rady u kolegů (kázeň) 

 Rady další ZU (příprava) 

 Rady kolegů (výuka) 

 Vlastní doučení se 

 Rady kolegů (administrativa) 

 Sdílení materiálů 

 Negativní vztahy s UU 

 Osobní/profesní p. kolegů 

 Hospitace - profesní růst i stres 

 Dostupnost, zájem vedení 

 Technika/prostory školy 

 Náslechy předcházející 
hospitacím 

 Zavedení funkce 
administrátora 

Julie  Pouze aktivity o 
nízké intenzitě 

 UU stejné aprobace 

 Volnočasové aktivity 

 Počáteční nejistota 

 Jednání se žáky 

 Tematický plán 

 Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům  
 F. ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ/KONSOLIDACE 

 Hodnocení žáků 

 Neznalost svých povinností   

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Rady UU (výuka) 

 ZV od Ž (výuka) 

 Vlastní zvládnutí hodnocení 

 Profesní p. UU 

 Neinformující UU 

 Osobní/profesní p. kolegů 

 Hospitace - profesní růst i stres 

 Náslechy předcházející 
hospitacím 

Karolína  Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 UU stejné aprobace 

 Volnočasové aktivity 

 Počáteční nejistota 

 Jednání se žáky 

 Čas/tematický plán 

 Obsah a rozsah VH 

 Výběr vhodných výukových metod a forem  
 F. PŘEŽÍVÁNÍ 

 Rady u kolegů (kázeň) 

 Rady UU (výuka) 

 Náslechy u kolegů (výuka) 

 Osobní/profesní p. UU 

 Profesní p. kolegů 

 Hospitace se ZV - zdroj jistoty 

 Přátelské/organizační p. vedení 

 Časově nevyhovující školení 

 Technika  

 

Marek 

 Pouze aktivity o 
nízké intenzitě 

 UU vedení 

 Práce učitele 

 Rozvíjení myšlení Ž 

 Obsah a rozsah VH 

 Potřeba identifikace mezer ve vlastní výuce  
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Žádost o hospitace UU (výuka) 

 Žádost o ZV od Ž (výuka) 

 Osobní podpora UU 

 Organizační pokyny vedení 

 

 Pouze aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

 Administrativa 

 Technika/nepořádek 
 Obstarávání materiálů 

 Osobní/profesní p. kolegů  

 Chybějící organizační pokyny  
 

 Převážně aktivity o 
vysoké intenzitě 

 UU stejné aprobace  

 Potřeba identifikace mezer ve vlastní výuce  
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 

 Profesní p. UU 

 Vzájemné hospitace s kolegy  

 Formální schůzky s kolegy 

 Dostupnost, zájem vedení 

 Preventivní opatření vedení 

 Spolutvorba pravidel 

 

Pavla 
 Převážně aktivity o 

vysoké intenzitě 

 UU stejné aprobace 
(+ hospitace) 

 Žádné zkušenosti 

 Radost z učení 

 Jednání se žáky 

 Nezmiňuje se o problémech ve výukových dovednostech  

 Nedostatek času pro přípravy 

 Hodnocení žáků 

 Neúčinné rady kolegů (kázeň) 

 Účinné rady vedení (kázeň) 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Rady UU (výuka) 

 Rady UU (příprava) 

 Rady UU (hodnocení) 

 Osobní/profesní p. UU 

 Hospitace se ZV - simulace 

 Dostupnost, zájem vedení 

 Dokupování materiálů 

 

Jakub 
 Převážně aktivity o 

vysoké intenzitě 

 UU stejné aprobace  
(+ hospitace) 

 Volnočasové aktivity 

 Radost z učení 

 Rozvíjení myšlení Ž 

 Jednání s rodiči 

 Vysvětlování učiva žákům  F. PŘEŽÍVÁNÍ 
 Hospitace kolegů (výuka)  

 Profesní p. UU 

 Hospitace se ZV - profesní růst 

 Dostupnost, zájem vedení 

 

 



 
 

Monika 

 Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 UU stejné aprobace 
(nedostupnost)  Žádné zkušenosti 

 Počáteční nejistota 

 Aktuální jistota 

 Jednání se žáky 

 Obsah a rozsah VH  
 F. PŘEŽÍVÁNÍ/F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům 
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Administrativa/povinnosti 

 Prostory 

 Rady kolegů (výuka) 
 

 Vzácný kontakt UU 

 Profesní p. kolegů 

 Hospitace bez ZV 

 Hospitace vedení se ZV - profesní růst 

 

 Pouze aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Rady vedení (povinnosti) 

 Osobní/profesní p. kolegů 

 Chybí kolega biologie 

 Neseznámení s pravidly 

 Neautoritativní vedení 

 Prostory  

 Oddělování osobního a 
profesního života vedení 
školy 

 Kolega biologie 

 Vzájemné hospitace 

Renata 
 Převážně aktivity o 

nízké intenzitě 

 UU odlišné 
aprobace 

 Volnočasové aktivity 

 Počáteční nejistota 

 Aktuální jistota 

 Radost z učení 

 Jednání se žáky/rodiči 

 Obsah a rozsah VH  
 F. PŘEŽÍVÁNÍ/ F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Vysvětlování učiva žákům  F. PŘEŽÍVÁNÍ 

 Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům  
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Technika/pomůcky/nepořádek 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Podpora vedení (rodiče) 

 Vlastní zvládnutí výuky 

 Účast na hospitacích 

 Úklid pomůcek 

 Osobní/profesní p. UU 

 Nedostupný kolega biologie 

 Nepřidělení třídnictví 

 Profesní p. vedení  

 Autonomie  

 Sdílení materiálů 

 Kolega biologie 

 Náslechy předcházející 
hospitacím 

Kristýna  Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

 Volnočasové aktivity 

 Počáteční nejistota 

 Radost z učení 

 Jednání se žáky 

 Nedostatek času pro přípravy 

 Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům 
 F. ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ/KONSOLIDACE 

 Odborná nepřipravenost 

 Administrativa 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Vlastní zvládnutí výuky 

 Vlastní doučení se 

 Rady kolegů (administrativa) 
 

 Osobní/profesní p. kolegů 

 Hromadná školení 

 Hospitace vedení se ZV - profesní růst 

 Nepřidělení neaprobačního p. 

 Školení přizpůsobená 
potřebám 

Martina  Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 
 Mateřské zkušenosti 

 Jednání se žáky/rodiči 

 Čas/tematický plán 

 Potřeba identifikace mezer ve vlastní výuce  
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Administrativa 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Rady kolegů (rodiče) 

 Vlastní zvládnutí výuky 

 Osobní/profesní p. kolegů 

 Hospitace vedení se ZV - profesní růst 

 Nepřidělení třídnictví 

 Výběr školení 

 Dokupování materiálů 

 Náslechy předcházející 
hospitacím 

Klára  Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

 Volnočasové aktivity 

 Radost z učení 

 Aktuální jistota 

 Jednání se žáky 

 Výběr vhodných výukových metod a forem  
 F. PŘEŽÍVÁNÍ 

 Málo času pro přípravu dokonalých hodin  
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Administrativa  

 Nepořádek  

 Problémy ve vztazích 

 Neúčinné rady kolegů (kázeň) 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Vlastní zvládnutí výuky 

 Vlastní zvládnutí administrativy 

 Úklid pomůcek 

 Neexistující podpora  

 Chybí kolega biologie 

 Hospitace vedení bez ZV - kontrolní funkce 

 Neseznámení s pravidly 

 Výběr školení 

 Dokupování materiálů 

 Autonomie  

 Přidělení UU biologie 

 Vzájemné hospitace  

 Seznámení s normami a 
pravidly školy 

Jitka  Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

 Práce učitele 

 Radost z učení 

 Jednání se žáky/rodiči 

 Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům   
F. ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ/KONSOLIDACE 

 Odborná nepřipravenost 

 Administrativa 

 Pomůcky 

 Rady kolegů (kázeň) 

 Vlastní doučení se 

 Rady kolegů (administrativa) 

 Obstarávání materiálů 

 Osobní/profesní p. kolegů 

 Hospitace se ZV - profesní růst 
 Zlepšení materiální situace 

Poznámky: Barevné značení znázorňuje provázanost jednotlivých kódů mezi sebou. Např. žluté „jednání se žáky“ se u respondentky Pavly pojí se žlutými strategiemi jednání, prostřednictvím 
nichž se snažila tuto obtíž vyřešit. Následně je vedení, které zprostředkovalo účinné rady prostřednictvím své „dostupnosti a zájmu“ v této oblasti oceněno (zelená barva textu). 

  



 
 

Příloha č. 9 - Kódy jednotlivých ZU - vnímání pregraduální přípravy 

Tabulka č. 8 - Prezentace kódů pohledem jednotlivých začínajících učitelů se zaměřením na vnímání pregraduální přípravy (dále jen PP) 

ZU PŠP Odlišnosti mezi ZU Problémy z pohledu ZU/potřeby ZU Strategie jednání ZU Vnímání PP Doporučení PP 

Marie 
 Převážně aktivity o 

nízké intenzitě 

 UU stejné aprobace 
(neochota) 

 Práce učitele 

 Počáteční nejistota 

 Strach 

 Rozvíjení myšlení žáků 
(dále jen Ž) 

 Jednání se žáky 

 Málo času pro zdokonalování výukových dovedností  
 F. ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ/KONSOLIDACE 

 Odborná nepřipravenost 

 Administrativa 

 Technika/pomůcky/prostory/nepořádek 

 Problémy ve vztazích 

 Rady u kolegů (kázeň) 

 Rady další ZU (příprava) 

 Rady kolegů (výuka) 

 Vlastní doučení se 

 Rady kolegů (administrativa) 

 Sdílení materiálů 

 Modulový systém vzdělání 

 Materiály a tipy pro výuku 

 Teorie nevyužitelná ve výuce 

 Praktická výuka metod a forem 

 P-P blok - zážitkové metody 
 

 Sjednocení vědomostí v 
NMgr 

 Nelze připravit na 
administrativu 

Julie  Pouze aktivity o 
nízké intenzitě 

 UU stejné aprobace 

 Volnočasové aktivity 

 Počáteční nejistota 

 Jednání se žáky 

 Tematický plán 

 Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům  
 F. ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ/KONSOLIDACE 

 Hodnocení žáků 

 Neznalost svých povinností   

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Rady UU (výuka) 

 ZV od Ž (výuka) 

 Vlastní zvládnutí hodnocení 

 Adekvátní biologická příprava 

 Tipy pro výuku 

 Málo praktické výuky dovedností 

 Praxe - vzdálenost od reality 

 Praxe - zdroj výukových doved. 

 P-P blok - teorie/hromadná v. 

 Vyučující mimo praxi 

 Nelze připravit hotového 
učitele 

 Mikrovyučování 

 Více tipů pro výuku 

 Příklady řešení situací 

 Individualizovaná výuka 

 Dlouhodobé průběžné 
náslechy 

Karolína  Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 UU stejné aprobace 

 Volnočasové aktivity 

 Počáteční nejistota 

 Jednání se žáky 

 Čas/tematický plán 

 Obsah a rozsah VH 

 Výběr vhodných výukových metod a forem  
 F. PŘEŽÍVÁNÍ 

 Rady u kolegů (kázeň) 

 Rady UU (výuka) 

 Náslechy u kolegů (výuka) 

 Adekvátní biologická příprava 

 Terénní exkurze 

 Mikrovyučování - vzdálené realitě 

 Vyučující mimo praxi 

 Praxe - vzdálenost od reality 

 P-P blok - nevhodný obsah 

 Více tipů pro výuku 

 Materiály pro výuku 

 Výuka administrativy 

 Dlouhodobé praxe 

Marek 

 Pouze aktivity o 
nízké intenzitě 

 UU vedení 

 Práce učitele 

 Rozvíjení myšlení Ž 

 Obsah a rozsah VH 

 Potřeba identifikace mezer ve vlastní výuce  
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Administrativa 

 Technika/nepořádek 

 Žádost o hospitace UU (výuka) 

 Žádost o ZV od Ž (výuka) 

 Obstarávání materiálů 

 Materiály pro výuku 

 Teoretická výuka metod a forem 

 Praktická výuka hodnocení 

 Vyučující mimo praxi 

 Praktická výuka metod 

 Mikrovyučování 

 Stanovení rozsahu VH 

 Dlouhodobé praxe 

 Pouze aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

 Převážně aktivity o 
vysoké intenzitě 

 UU stejné aprobace  

Pavla 
 Převážně aktivity o 

vysoké intenzitě 

 UU stejné aprobace 
(+ hospitace) 

 Žádné zkušenosti 

 Radost z učení 

 Jednání se žáky 

 Nezmiňuje se o problémech ve výukových dovednostech  

 Nedostatek času pro přípravy 

 Hodnocení žáků 

 Neúčinné rady kolegů (kázeň) 

 Účinné rady vedení (kázeň) 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Rady UU (výuka) 

 Rady UU (příprava) 

 Rady UU (hodnocení) 

 Adekvátní biologická příprava 

 Materiály a tipy pro výuku 

 Teoretická výuka hodnocení 

 Praxe - zdroj výukových doved. 

 P-P blok - teorie 

 Více tipů pro výuku 

 Praktická výuka hodnocení 

 Dlouhodobé průběžné 
náslechy 

Jakub 
 Převážně aktivity o 

vysoké intenzitě 

 UU stejné aprobace  
(+ hospitace) 

 Volnočasové aktivity 

 Radost z učení 

 Rozvíjení myšlení Ž 

 Jednání s rodiči 

 Vysvětlování učiva žákům  F. PŘEŽÍVÁNÍ 
 Hospitace kolegů (výuka)  

 Adekvátní biologická příprava 

 Materiály a tipy pro výuku 

 Málo praktické výuky dovedností 

 Praxe - výuka v problémové třídě 

 P-P blok - nefungující teorie 

 Vyučující z praxe 

 Vyučující mimo praxi 

 Mikrovyučování 

 Příklady řešení situaci 

 Analýza videa 

 Vyučující z praxe 

 Dlouhodobé praxe 

 Praxe v problémové třídě 

 Spolupráce VŠ-ZŠ/SŠ 

 



 
 

Monika 

 Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 UU stejné aprobace 
(nedostupnost) 

 Žádné zkušenosti 

 Počáteční nejistota 

 Aktuální jistota 

 Jednání se žáky 

 Obsah a rozsah VH  
 F. PŘEŽÍVÁNÍ/F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům 
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Administrativa/povinnosti 

 Prostory 

 Rady kolegů (výuka) 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Rady vedení (povinnosti) 

 Adekvátní biologická příprava 

 Tipy pro výuku 

 Mikrovyučování - vzdálené realitě 

 Vyučující mimo praxi 

 Praxe - motivace 

 P-P blok - teorie 

 Nelze zcela připravit na 
jednání se žáky 

 Vyučující z praxe 

 Výuka administrativy 

 Příklady řešení situaci 

 Spolupráce VŠ-ZŠ/SŠ 

 Pouze aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

Renata 
 Převážně aktivity o 

nízké intenzitě 

 UU odlišné 
aprobace 

 Volnočasové aktivity 

 Počáteční nejistota 

 Aktuální jistota 

 Radost z učení 

 Jednání se žáky/rodiči 

 Obsah a rozsah VH  
 F. PŘEŽÍVÁNÍ/ F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Vysvětlování učiva žákům  F. PŘEŽÍVÁNÍ 

 Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům  
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Technika/pomůcky/nepořádek 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Podpora vedení (rodiče) 

 Vlastní zvládnutí výuky 

 Účast na hospitacích 

 Úklid pomůcek 

 Adekvátní biologická příprava 

 Terénní exkurze 

 Tipy pro výuku 

 Málo praktické výuky dovedností 

 Praxe - blízkost k realitě 

 P-P blok - zážitkové metody 

 P-P blok - teorie 

 Nelze připravit na 
administrativu 

 Mikrovyučování 

 Zážitkové metody 

 Náslechy u více U 

 Pozvolné praxe 

Kristýna  Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

 Volnočasové aktivity 

 Počáteční nejistota 

 Radost z učení 

 Jednání se žáky 

 Nedostatek času pro přípravy 

 Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům 
 F. ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ/KONSOLIDACE 

 Odborná nepřipravenost 

 Administrativa 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Vlastní zvládnutí výuky 

 Vlastní doučení se 

 Rady kolegů (administrativa) 
 

 Modulový systém vzdělání 

 Materiály a tipy pro výuku 

 Málo praktické výuky dovedností 

 Praxe - zdroj výukových doved 

 P-P blok - zážitkové metody 

 Nelze připravit hotového 
učitele 

 Úprava modulového s. 

 Mikrovyučování 

 Zážitkové metody 

Martina  Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

 Mateřské zkušenosti 

 Jednání se žáky/rodiči 

 Čas/tematický plán 

 Potřeba identifikace mezer ve vlastní výuce  
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Administrativa 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Rady kolegů (rodiče) 

 Vlastní zvládnutí výuky 

 Podrobná biologická příprava 

 Tipy pro výuku 

 Náslechy bez ZV 

 P-P blok - teorie 

 Více terénních exkurzí 

 Zážitkové metody 

 Náslechy se ZV 

Klára  Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

 Volnočasové aktivity 

 Radost z učení 

 Aktuální jistota 

 Jednání se žáky 

 Výběr vhodných výukových metod a forem  
 F. PŘEŽÍVÁNÍ 

 Málo času pro přípravu dokonalých hodin  
 F. NADŠENÍ A RŮSTU/OBNOVY 

 Administrativa  

 Nepořádek  

 Problémy ve vztazích 

 Neúčinné rady kolegů (kázeň) 

 Vlastní zvládnutí kázně 

 Vlastní zvládnutí výuky 

 Vlastní zvládnutí administrativy 

 Úklid pomůcek 

 Adekvátní biologická příprava 

 Terénní exkurze 

 Mikrovyučování - vzdálené realitě 

 Praxe - vzdálenost od reality 

 P-P blok - teorie 

 Dlouhodobé náslechy 

 Dlouhodobé praxe 

Jitka  Převážně aktivity o 
nízké intenzitě 

 Žádný UU 

 Práce učitele 

 Radost z učení 

 Jednání se žáky/rodiči 

 Potřeba výuku zlepšovat a přizpůsobovat žákům   
F. ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ/KONSOLIDACE 

 Odborná nepřipravenost 

 Administrativa 

 Pomůcky 

 Rady kolegů (kázeň) 

 Vlastní doučení se 

 Rady kolegů (administrativa) 

 Obstarávání materiálů 

 Modulový systém vzdělání 

 Mikrovyučování - reflexe 

 Praxe - vzdálenost od reality 

 Praxe - pouze výukové dovednosti 

 P-P blok - zážitkové metody 

 Nelze připravit na 
nemotivované žáky 

 Úprava modulového s. 

 Výuka administrativy 

 Zážitkové metody 

 Analýza videa 

Poznámky: Barevné značení znázorňuje provázanost jednotlivých kódů mezi sebou. Např. žluté „jednání se žáky“ se u respondentky Pavly pojí se žlutými strategiemi jednání, kdy vlastním 
snahou vyřešila své problémy s kázní. Vzhledem k tomu, že nevyužila rad z pregraduální přípravy či jejich využití bylo neúspěšné, považovala pedagogicko-psychologickou přípravu v této oblasti 
za nedostatečnou (červená barva textu). Navrhla proto zavedení dlouhodobých průběžných náslechů, které by teorii předávanou v rámci pedagogicko-psychologických předmětů upevňovaly.    



 
 

Příloha č. 10 - Nazírání ZU na odbornou biologickou přípravu 

 
 

Obrázek č. 5 - Schéma znázorňující nazírání začínajících učitelů na odbornou biologickou přípravu a jejich návrhy na změny 

 



 
 

Příloha č. 11 - Nazírání ZU na pedagogicko-psychologickou přípravu 

 

Obrázek č. 6 - Schéma znázorňující nazírání začínajících učitelů na pedagogicko-psychologickou přípravu a jejich návrhy na změny 

  



 
 

Příloha č. 12 - Nazírání ZU na didaktickou přípravu 

 

Obrázek č. 7 - Schéma znázorňující nazírání začínajících učitelů na didaktickou přípravu a jejich návrhy na změny 



 
 

Příloha č. 13 - Nazírání ZU na pedagogické praxe 

 

Obrázek č. 8 - Schéma znázorňující nazírání začínajících učitelů na pedagogické praxe a jejich návrhy na změny 



 
 

Příloha č. 14 - Nazírání ZU na podporu uvádějících učitelů 

 

Obrázek č. 9 - Schéma znázorňující nazírání začínajících učitelů na podporu zprostředkovanou uvádějícími učiteli a jejich návrhy na změny 



 
 

Příloha č. 15 - Nazírání ZU na podporu kolegů 

 

Obrázek č. 10 - Schéma znázorňující nazírání začínajících učitelů na podporu zprostředkovanou kolegy a jejich návrhy na změny 



 
 

Příloha č. 16 - Nazírání ZU na podporu vedení školy 

 

Obrázek č. 11 - Schéma znázorňující nazírání začínajících učitelů na podporu zprostředkovanou vedením školy a jejich návrhy na změny 



 
 

Příloha č. 17 - Nazírání ZU na materiální zázemí školy 

 

Obrázek č. 12 - Schéma znázorňující nazírání začínajících učitelů na materiální zázemí školy a jejich návrhy na změny 


