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Abstrakt  

Práce se věnuje tématice přiřazování učitele do tříd na prvním stupni základní školy. 

Učitel hraje klíčovou roli ve vzdělávání žáků. V obecném povědomí figuruje pojem „štěstí na 

učitele“, přičemž jednotliví aktéři si takové štěstí mohou představovat jinak. Na učitele jsou 

kladeny vysoké nároky, ať už ze strany vedení školy, zřizovatele, žáků, rodičů žáků, případně 

kolegů. Kvalita výuky závisí mimo jiné na učitelově připravenosti a pracovní zátěži. Málo 

zkoumaný faktor, který ovlivňuje pracovní zátěž, je právě přiřazování učitele do třídy. Existuje 

více systémů - tzv. looping (vyučování ve dvou a více ročnících po sobě), dále opakované 

přidělování učitele do stejného ročníku v následujících letech a přidělování učitele do různých 

ročníků např. podle personální situace ve škole.  

Práce se věnuje teoretickému zakotvení přiřazování učitele, obzvlášť konceptu loopingu. 

O tomto konceptu existuje málo odborné literatury (tuzemské i zahraniční). Studie ovšem 

vypovídají o benefitech loopingu, o pozitivním vlivu setrvání učitele s žákem. Druhou část práce 

tvoří výsledky případové studie jedné základní školy. Vedla jsem výzkumné rozhovory 

o přiřazování učitelů do tříd s vedením školy, učiteli, rodiči žáků a žáky. Respondenti hovořili 

o výhodách setrvání učitele se třídou více let, většina z nich se ovšem přiklonila k názoru, že by 

se žákům alespoň jednou třídní učitel změnit měl. Ředitel a ředitelka popisovali přiřazování 

učitelů do tříd jako „ředitelskou alchymii“ založenou na domluvách a kompromisech. Učitelky 

popsaly své oblíbené třídy, vyučované předměty a představu ideálního pedagoga. Rodiče žáků a 

žáci hovořili o změně, velmi často o očekáváních během změny učitelek a stabilizaci.   Práce 

přináší empirická zjištění k tématu, které je dosud málo zastoupené v literatuře. 

Klíčová slova 

Looping, přiřazování učitelů do tříd, první stupeň, základní škola, kvalitativní výzkum 
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Abstract 

The study is devoted to assigning teachers into classrooms at primary school. Teacher is 

important player in education. In general awareness is known term „good teacher by lucky 

chance“, but different participants have different image of a good teacher. Requirements from 

headmaster, founder, colleagues, students and their parents are too demanding. Quality of 

teaching depends on preparedness and working strain of the teacher. Assigning teachers into 

classrooms might be one of the deciding factors of working strain. There are more possible 

systems of assigning teachers – looping (teacher remaining with a group of students for multiple 

academic years), stable-grade assignment and grade switching.  

The study is concerned with theoretical anchor for assigning teachers into classrooms at 

primary school especially for looping. There is lack of specialized literature about looping (Czech 

and international as well). The research indicates that there are benefits of looping and 

advancing a teacher from one grade level to the next along with his or her class. Another part of 

this study are outcomes of case study of one primary school. In this qualitative study research 

interviews with present and past headmaster, teachers, students and their parents were 

performed. Respondents talked about the advantages of looping but on the other side they think 

that there should be at least one change of teacher at primary school. Headmasters described 

teacher assigning as alchemy based on agreements and compromises. Teachers discussed their 

favourite grades, subjects and a vision of perfect teacher. Parents talked about change in class 

teacher and resulting occurrences and stabilization. This qualitative study supplies some 

missing pieces into our knowledge of this topic.  

Keywords  

Looping, assigning teachers into classrooms, first school, primary school, qualitative 

study 

 

  



 

3 

Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................................................... 5 

1 Přehled dosavadního poznání problematiky ................................................................................... 6 

1.1 Základní pojmy, s nimiž pracuji ................................................................................................................ 6 

1.1.1 První stupeň základní školy............................................................................................................ 6 

1.1.2 Termíny učitel/učitelka.................................................................................................................... 6 

1.1.3 Třída ......................................................................................................................................................... 6 

1.2 Učitel .................................................................................................................................................................... 6 

1.3 Profesní kompetence učitele ...................................................................................................................... 8 

1.4 Systémy přiřazování učitelů do tříd ........................................................................................................ 9 

1.5 Looping a je efekty ...................................................................................................................................... 10 

1.5.1 Vztah učitel-žák (učitel-rodiče) při loopingu ....................................................................... 11 

1.5.2 Výsledky/prospěch žáků .............................................................................................................. 11 

1.5.3 Žáci s problémy v učení, se specifickými potřebami ......................................................... 12 

1.5.4 Efekty na kvalitu výuky ................................................................................................................. 15 

1.5.5 Sociální/vztahové efekty pro třídu ........................................................................................... 15 

1.6 Stable-grade assignment .......................................................................................................................... 16 

1.7 Reassignment (grade switching) ........................................................................................................... 16 

1.8 Výzkumná otázka ......................................................................................................................................... 16 

2 Metodologie ............................................................................................................................................... 18 

2.1 Kvalitativní výzkum: případová studie ............................................................................................... 18 

2.2 Volba případu ................................................................................................................................................ 18 

2.3 Analýza dokumentace ................................................................................................................................ 19 

2.4 Rozhovory ....................................................................................................................................................... 19 

2.4.1 Vedení školy ....................................................................................................................................... 19 

2.4.2 Učitelé ................................................................................................................................................... 19 

2.4.3 Rodiče ................................................................................................................................................... 20 

2.5 Etika výzkumu............................................................................................................................................... 21 



 

4 

3 Výsledky ...................................................................................................................................................... 22 

3.1 Charakteristika školy ................................................................................................................................. 23 

3.1.1 Vedení školy (ředitel a ředitelka) .............................................................................................. 23 

3.1.2 Učitelé ................................................................................................................................................... 24 

3.1.3 Rodiče žáků......................................................................................................................................... 25 

3.1.4 Žáci ......................................................................................................................................................... 25 

3.2 Vedení školy (výsledky) ............................................................................................................................ 25 

3.3 Učitelé ............................................................................................................................................................... 31 

3.3.1 Looping, výhody a nevýhody loopingu ................................................................................... 31 

3.4 Rodiče žáků .................................................................................................................................................... 38 

3.5 Žáci (výsledky) .............................................................................................................................................. 54 

3.5.1 Třetí ročník ......................................................................................................................................... 54 

3.5.2 Pátý ročník .......................................................................................................................................... 56 

4 Analýza ........................................................................................................................................................ 59 

4.1 Změna třídních učitelek (Fialová a Měděná) .................................................................................... 59 

4.2 Změna třídních učitelek (Modrá, Tyrkysová, Krémová) ............................................................. 61 

5 Diskuze a závěr ........................................................................................................................................ 64 

5.1 Porovnání výsledků s literaturou.......................................................................................................... 64 

5.2 Metodologické limity a otázky pro další výzkum. .......................................................................... 65 

5.3 Doporučení pro vzdělávací praxi a politiku. ..................................................................................... 67 

6 Použitá literatura .................................................................................................................................... 68 

 



 

5 

Úvod  

K tématu práce mě vedla osobní zkušenost. Začala jsem učit ve druhém ročníku na 

nižším stupni základní školy. Začala jsem netradičně v polovině školního roku. Nastoupila jsem 

za paní učitelku, která dala výpověď. Domnívám se, že došlo k neshodě mezi ní a vedením školy. 

Kdybych před nástupem do školy věděla, v jaké situaci se ocitnu, už bych to neudělala. Profese 

učitele patří do pomáhajících profesí. Učitelé pro svou práci potřebují: „(…) důvěru těch, kdo se 

jim svěřují do rukou, a jsou zavázáni jako jedinci i jako profesní skupina tuto důvěru nezklamat.“ 

(Kalhous & Obst , 2009, stránky 99-100) Na začátku své učitelské praxe jsem nedostala téměř 

žádnou důvěru od žáků ani od jejich rodičů. Žáci měli pocit, že kvůli mně přišli o „svou paní 

učitelku“, nebyla jsem pro ně autorita, neustále mě srovnávali se svou předchozí učitelkou. 

Rodiče mých žáků mi nedůvěřovali, při setkáních i v e-mailech mě upozorňovali na nedostatky, 

zpochybňovali mé hodnocení a rozhodnutí, zdůrazňovali, že nejsem aprobovaná a nemám 

zkušenosti. Chtěla jsem odejít ze školství, protože jsem cítila, že totálně selhávám. Bylo to 

stresující období. Zpětně vím, že i když jsem měla podporu v podobě uvádějící učitelky, udělala 

jsem mnoho chyb. Neměla jsem se o co opřít a byla jsem konstantně znejišťována o smyslu mého 

počínání. Asi po třech měsících jsem zaznamenala změnu nálady ve třídě, při které někteří žáci 

přestali být za každou cenu v opozici. Všimla jsem si, že to jsou žáci těch rodičů, které jsem 

potkávala ve škole odpoledne, prohodili jsme spolu pár slov, zkrátka mi začali důvěřovat. Získání 

důvěry postupovalo v pořadí nejdřív rodiče žáků a hned potom samotní žáci. 

Tato moje zkušenost mě vedla ke snaze hlouběji pochopit situaci začínajících učitelů a 

vztahu učitele, žáků a rodičů a konkrétněji, jaký má na jejich vztahy vliv doba, po kterou se učitel 

zná s konkrétní třídou a pracuje s ní. Vedoucí této práce RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. mě 

vyslechl a dospěli jsme k tématu přiřazování učitelů do tříd na nižším stupni základní školy, 

respektive k vnímání přiřazování jednotlivými aktéry.  

Nejdříve jsem prostudovávala již vydanou literaturu, odborné články, výzkumy. 

Výzkumníci, ředitelé, rodiče i široká veřejnost se pravděpodobně shodnou na klíčové roli, kterou 

má učitel pro vzdělávání žáků. Literatura o učiteli je proto nesmírně obsáhlá, avšak systém 

přidělování učitelů do tříd se zdá být doposud málo zkoumaným činitelem, který však 

potenciálně může ovlivnit pracovní podmínky učitele, vztahy ve třídě, s rodiči, prospěch žáků 

atd. Studium literatury tedy naznačilo, že práce na zvolené téma by mohla být užitečná. 

Poté jsem vybrala malou základní školu, která má pouze nižší stupeň, která byla dostupná a ve 

které mi bylo umožněno bádat.  

Výsledkem je tato práce. 
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1 Přehled dosavadního poznání problematiky 

Než se začnu věnovat tématu přiřazování učitelů do tříd na nižším stupni základní školy, 

uvedu vymezení základních pojmů. 

1.1 Základní pojmy, s nimiž pracuji 

V následující části uvedu základní pojmy, s nimiž pracuji.  

1.1.1 První stupeň základní školy 

V České republice je povinná školní docházka stanovena na dobu devíti školních roků. 

Základní školy jsou členěny do prvního a druhého stupně. Tato práce se týká prvního stupně, 

tedy 1.–5. ročníku, v mezinárodní terminologii ISCED úroveň 1, primární vzdělávání.  „První 

stupeň ZŠ je jediným druhem školy, v níž se v ČR vzdělává veškerá populace školy.“ (Průcha, 

Pedagogická encyklopedie , 2009, str. 58) Hlavně v malých obcích existují školy pouze pro první 

stupeň, v České republice je jich asi 37 %. Dříve byla škola, která poskytovala pouze první stupeň 

základního vzdělávání, nazývaná „národní“. (Průcha, Pedagogická encyklopedie , 2009) 

1.1.2 Termíny učitel/učitelka 

V této práci používám označení „učitel“ pro muže i ženy. Paradoxně v práci častěji 

mluvím o ženách, učitelkách, ovšem pro zjednodušení používám termín učitel tam, kde 

nemluvím o konkrétní osobě účastnící se výzkumu. Bylo by zajímavé zabývat se též tím, jak jsou 

přidělovány vychovatelky do oddělení školních družin, asistenti apod., ale to jsem v práci 

nemohla obsáhnout. 

1.1.3 Třída 

Třídou v této práci rozumím relativně stabilní sociální skupinu žáků, kteří jsou společně 

vzděláváni v průběhu nejméně jednoho školního roku obvykle jedním učitelem.  Je potřeba mít 

v patrnosti, že v některých systémech, které nepraktikují looping, je rovněž zvykem zásadněji 

obměňovat složení tříd po každém školním roce (zejména tam, kde se uplatňuje diferenciace 

mezi třídami). Proto se mohou efekty změny učitele a změny složení třídy kombinovat. 

1.2 Učitel 

Než se budeme zabývat poznatky, které lze najít v literatuře speciálně o problematice 

přidělování učitelů do tříd, uvedeme některá zjištění o učitelích obecně, která mají význam pro 

námi zkoumanou problematiku. 
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V knize Školní didaktika nacházíme výsledky výzkumů o roli učitele: 

- „Neexistuje univerzální definice dobrého či efektivního učitele. 

- Učitelé jsou navzájem velmi odlišní v řadě osobnostních a profesních charakteristik, z nichž 

jen některé mají přímý vliv na efektivitu výuky. 

- Charakteristiky učitele nemají přímý vliv na prospěch žáků. (Zde se zdůrazňuje slovo 

„přímý“. Učitelovy charakteristiky totiž mohou, ale nemusí přímo ovlivňovat způsoby 

chování učitele ve třídě a jeho práci se žáky, což zase může, ale nemusí přímo či nepřímo 

ovlivňovat prospěch žáků).  

- Učitelé se vyvíjejí tak, že postupují skrze několik očekávatelných a kvalitativně odlišných 

etap – od postavení začátečníka až k postavení experta. „ (Kalhous & Obst , 2009, str. 93) 

Velká většina lidí má zkušenosti se školou. „Každý, i začínající učitel má svou představu o 

optimální pedagogické činnosti (o její koncepci), která se vytváří v průběhu studia a při osvojování 

výchovně vzdělávacích požadavků a cílů, učitelské role, či didaktických postupů“ (Hrabal & 

Pavelková, 2010, str. 15) Ovšem tyto představy se nedají uplatňovat mechanicky, vyučování je 

interakce mezi učiteli a žáky. Učitelé jsou vystaveni stresu z velkých očekávání pedagogického 

působení, také ze společenské kritiky školy a školství, která vnáší do jejich práce nejistotu. 

Kromě požadavku, aby učitel „dobře učil“, je zde také objednávka na to, aby prožíval 

profesionální uspokojení (radost z práce). (Hrabal & Pavelková, 2010)  

Při empirickém výzkumu se ukázalo, že faktor, který ředitelé berou v úvahu při 

personálních rozhodnutích, je délka praxe. Proto stručně shrnu poznatky k této otázce obsažené 

v literatuře. Laická i odborná veřejnost řeší, zda má délka profesní dráhy učitele vliv na kvalitu 

jeho práce.  Také Průcha (2017) rozlišuje začínajícího učitele a učitele experta.  

Etapa vstupu učitele do povolání je označována jako začínající učitel. Na rozdíl od jiných 

profesí, učitel u nás nemá na začátku podporu, od prvního dne přebírá plnou odpovědnost. V 

některých zemích funguje instituce uvádějícího učitele, jde o zkušeného učitele, který má 

nováčkovi pomáhat především po metodické stránce. U nás byla tato instituce zavedena 

v 70. letech, dnes uvádění do praxe u nás není ze zákona povinné. Adaptace učitele na výkon 

profese je složitá, začátečníci se dostávají do stresových situací, vznikají konflikty mezi kolegy, 

rodiči žáků a nadřízeným. Začínající učitel získává pedagogické zkušenosti metodou pokusu a 

omylu, tím trpí i děti. U začínajících učitelů se často objevuje „šok z reality“, Průcha příčiny šoku 

z reality vymezuje do tří skupin:  

Příčiny spjaté s osobností učitelů: Učitelé teprve při vstupu do profese zjistí, že nejsou 

psychicky vybavení pro tuto práci, například nezvládají nedisciplinovanost žáků, nejsou hlasově 
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vybaveni tak, aby mohli mluvit několik hodin, případně mohou zažívat pocit osamělosti, kdy 

postrádají své předchozí bydliště nebo přátele.  

Příčiny spjaté s profesní kompetencí učitelů: Při výkonu povolání začínající učitelé 

zjistí, že práce učitele zahrnuje také dovednosti, na které je studium nemuselo připravit. Jde 

třeba o práci s neprospívajícími žáky, udržení kázně při vyučování, udržení pozornosti, 

diagnostiku osobnosti žáků, individuální jednání s rodiči žáků atd.  

Příčiny spjaté se situacemi ve školách: Jde o jednotlivé nevyhovující aspekty, které 

mohou začínajícího učitele zaskočit, např. chybějící vybavení školy, příliš autoritativní a 

byrokratické vedení školy apod. 

Po období začínajícího učitele přichází období stabilizace. V české terminologii se učitel 

po získání praxe nazývá zkušený (expert). „Nejsou k dispozici hodnověrné poznatky, jež by 

umožňovaly přesně vymezit, za jak dlouhou dobu (např. v počtu let či měsíců) od vstupu do profese 

se z učitele-začátečníka stává učitel-expert.“ (Průcha, 2017) Není tedy stanovena přesná doba, 

kdy se z učitele začátečníka stane zkušený učitel. I když podle Průchy (2017) výzkumníci 

Kalhous a Horák ve svých analýzách stanovili učitele začátečníka jako učitele s praxí v rozmezí 1-

3 let. Většinou se období získávání zkušeností a vlastností experta stanovuje „(…) do úseku 

následujícího po pěti letech učitelovy práce.“ (Průcha, 2017, str. 217)  

1.3 Profesní kompetence učitele  

Učitelé se neliší jen délkou praxe, ale kromě jiného také přístupem k profesi. Obecně se 

dá říct, že existují dobří a méně efektivní učitelé. Jak již bylo řečeno, není jednoduché popsat, co 

dělá dobrého učitele „dobrým“. Hovoříme o profesní kompetenci učitelů, podle Průchy (2017) se 

o ní mimo jiné hojně diskutuje i kvůli vznikajícím potřebám nového modelu vysokoškolské 

přípravy učitelů. Často se diskutuje o teoretické a praktické složce v přípravě učitelů. Spilková 

(1996) hovoří o nutnosti vzniku nových modelů učitelské přípravy, o novém pojetí 

profesionality a kompetencí učitele.   

Tato snaha u nás vyvrcholila návrhem kariérního řádu pro učitele. Návrh kariérního 

řádu MŠMT byl v roce 2016 schválen vládou, ovšem neschválil ho parlament ČR. I když kariérní 

řád nevstoupil v platnost, uvádím zde jeho návrh. Podstatou řádu je zavedení tří stupňů rozvoje, 

které se liší platovým ohodnocením.  

1. stupeň je dvouleté adaptační období, začínající učitel má oporu v podobě uvádějícího 

učitele.  

2. stupeň je nevymezený časově a má vést k atestačnímu řízení. 
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3. stupeň může být dosažen po 10 letech pedagogické praxe, potvrzen atestačním 

řízením. (Průcha, 2017) 

1.4 Systémy přiřazování učitelů do tříd  

V zásadě existují tři systémy – tzv. looping (vyučování ve více ročnících), což je systém 

uplatňovaný v některých evropských zemích, kdy učitel postupuje s jednou třídou a vyučuje ji 

nejméně dva, v českých podmínkách až pět let za sebou. Druhou možností je opakované 

přidělování učitele do stejného ročníku v několika následujících školních letech za sebou, což se 

praktikuje např. v anglosaských zemích. Třetí variantou je reassignment (grade switching) čili 

přidělování učitele do různých, v principu na sebe nenavazujících ročníků v po sobě 

následujících školních letech (případně nasazování do navazujících ročníků, ale do různých tříd 

„paralelek“), jež může být např. vynuceno personální situací ve škole. Všechny tři systémy jsou 

znázorněny v tabulce (Tabulka 1).1 Looping bývá také označován jako „multi-year teaching“ 

nebo „multiyear placement“. (Nichols & Nichols , 2010; Flinders & Noddings, 2001)  

Tabulka 1 - Modelové příklady tří systémů nasazování učitelů do tříd 

 Učitelem vyučovaná třída 
 

1. školní rok 2. školní rok 

Looping 1. A 2. A 

Stable-grade assignment (Grade specific assignment) 1. A 1. A (nebo 1. B) 

Reassignment (grade switching) 1. A 2. B nebo 4. A 

(zdroj: autorka) 

Zajímala jsem se o systémy přiřazování učitelů do tříd v jiných evropských zemích. 

V monografii Eurydice (1996) „Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské 

unie“ se dozvídáme o obvyklé situaci a úloze učitele v primárním stupni.  

Ve všech školách Evropské unie funguje podobná organizace žáků, ve třídách jsou žáci 

stejné věkové skupiny, kteří spolu zůstávají během celého primárního vzdělávání. Tyto skupiny 

má obvykle na starost jeden učitel alespoň po celý rok a pomáhají mu další specializovaní učitelé 

(např. pro výuku cizích jazyků, hudbu, tělesnou výchovu a náboženství). (Eurydice, 1996) 

Učitel zůstává se svou třídou několik let v Dánsku, Německu, Španělsku, Itálii, 

Lucembursku, Rakousku, Finsku, Švédsku, Norsku, Portugalsku a na Islandu. V Belgii, Řecku, 

                                                             
1 V tabulce uvádím a v práci užívám anglickou terminologii, protože česká terminologie, pokud 

vím, ještě není ustálena. 
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Francii, Irsku, Nizozemsku a ve Spojeném království je učitel se třídou jeden rok. Jde 

samozřejmě o typovou či převládající situaci v situaci. 

Ve Finsku v peruskoule/grudskole mohou mít žáci šest let stejného učitele. „Zpravidla 

však má první dva roky třídu učitel, který je specializován na výuku nejmladších dětí. Další čtyři 

roky učí třídu jiný učitel.“ (Eurydice, 1996, str. 51)  

V Rakousku mají primární stupeň I a II, primární stupeň I zahrnuje první dva ročníky a 

primární stupeň II třetí a čtvrtý ročník. V Rakousku existuje zákon o školním vzdělávání, na 

jehož základě ředitel na začátku školního roku určuje třídního učitele pro třídu, který se může 

měnit pouze na konci školního roku „(…) a to pro závažné pedagogické nebo jiné důvody.“ 

(Eurydice, 1996, str. 51) 

Ve Francii jeden učitel odpovídá za celou skupinu/třídu během celého školního roku. 

Učitel obvykle nezůstává s třídou z jednoho roku do dalšího. (Eurydice, 1996)  

1.5 Looping a je efekty 

Jak bylo uvedeno výše, lze vymezit tři systémy nasazování učitelů do tříd. V poslední 

době zahraniční literatura věnuje pozornost srovnání systémů z hlediska jejich dopadu na 

učitele (např. na fluktuaci a odchody z povolání) i na žáky (vzdělávací výsledky). Přesto k tomuto 

tématu existuje velmi málo literatury. Jedním z důvodů může být, že v rámci země obvykle jeden 

ze systémů (1) a (2) převažuje, a srovnání proto není snadné. Kromě toho je přidělování učitelů 

do tříd ovlivněno dalšími, pro daný systém specifickými faktory (např. délka jednotlivých stupňů 

a jejich vnitřní členění). V této situaci je žádoucí otevřít toto téma explorativně zaměřeným 

výzkumem. 

Podle Burkeho (1997) je looping systém přidělování učitele ke třídě, při kterém učitel 

setrvává se svými studenty dva školní roky nebo více.  Je to systém, který se uplatňuje ve většině 

evropských zemí. V USA se spíš praktikuje systém, kdy učitel zůstává se třídou pouze jeden rok a 

poté ji předává jinému kolegovi.  V USA je looping považován za inovativní a zdůrazňují se 

hlavně jeho benefity. Podobně definuje Gaustad: „(…) looping je praktika, při které učitel 

postupuje se třídou do dalšího ročníku. Na konci tohoto setrvání trvajícího dva nebo více let, začíná 

učitel s novou skupinou žáků.“ (Gaustad, 1998, str. 1)  

Myšlenka loopingu bývá v literatuře spojována s osobou rakouského vědce a filozofa 

Rudolfa Steinera, zakladatele waldorfského vzdělávání.  Steiner věřil, že učitelé by měli zastávat 

roli třetího rodiče a zůstávat s dětmi během celého nižšího stupně. (Rodriguez & Arenz, 2007) 

Hitz, Somers a Jenlink nazývají systém, při kterém učitel zůstává se třídou dva až tři 

ročníky, „looping“, „multiyear teaching“ nebo „multiyear placement“.  
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1.5.1 Vztah učitel-žák (učitel-rodiče) při loopingu 

V literatuře se vyskytuje předpoklad, že žáci, kteří mají více let stejného učitele, mohou 

navázat s učitelem lepší vztah. Looping umožňuje vznik bezpečného prostředí a zvyšuje šance na 

úspěch při osvojování znalostí. Delší čas, který učitelé s žáky stráví, umožňuje všem 

zúčastněným se lépe poznat, poznat své silné a slabé stránky. „Díky loopingu stráví učitelé s žáky 

více času, učitelé dokládají, že díky tomu mohou plánovat smysluplnější hodiny, které vyhovují 

potřebám většiny žáků.“ (Beardsley, Carson, & Shuttz) 

Žáci přecházejí do dalšího ročníku s minimální úzkostí, looping poskytuje dětem dostatek 

prostoru a času na vytvoření vztahu s pedagogem. Vztah žáka a učitele výrazně ovlivňuje 

výsledky učení. Looping by měl také umožnit vytvoření silnějšího pouta mezi učitelem a 

rodičem. Setrvání učitele se třídou vytváří i příležitost pro vytvoření bližšího vztahu s rodiči dětí. 

Řešení potíží a nalézání konsenzu totiž vytváří pevný vztah.  (Nichols & Nichols , 2010) 

Dlouhý kontakt učitele s dítětem může samozřejmě zesílit stejně tak pozitivní i negativní 

aspekty vztahu. Největší obava vázaná na setrvání učitele se třídou je, že děti stráví dva roky 

s neefektivním učitelem. Doporučuje se, aby učitel nezačínal se systémem loopingu do té doby, 

než si bude jistý ve vedení jednoho ročníku.  Zavedené pořádky a vztah mezi učitelem a žáky 

mohou být také pro nově příchozí žáky větší problém než třída, ve které se učitel střídá každý 

rok. Další nevýhoda loopingu tedy je, že ztěžuje situaci nově příchozím žákům do třídy. (Gaustad, 

1998) Zde by mohl ležet jeden z důvodů, proč v některých zemích není looping užíván – při větší 

přirozené mobilitě obyvatel (rodiny se často stěhují a žáci mění školu) nebudou migrující žáci 

tak znevýhodněni, pokud se učitelé i celé třídní kolektivy častěji mění. 

1.5.2 Výsledky/prospěch žáků 

Díky uskutečněným studiím (Checkley, 1995; Haslinger, Kelly, O´Lare, 1996; Lincoln, 

1997; Shepro, 1995 (Burke, 1997) máme výsledky, které tvrdí, že looping má pozitivní vliv na 

výsledky žáků. Ze studie vychází, že žáci, kteří mají stejného učitele více let, dosahují lepších 

výsledků.  

Cílová skupina není určena, looping se může využívat ve školce i na střední škole. Názory 

na to, pro jak staré děti je looping nejvhodnější, se různí. Učitel na základní škole Jan Jubert věří, 

že střídání učitele po jednom roce je pro mladší žáky stresující a že je pro ně výhodnější praxe 

loopingu. Lincoln zase tvrdí, že stabilita, kterou looping poskytuje, je pro dospívající důležitější 

než kdy jindy. (Gaustad, 1998) 
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1.5.3 Žáci s problémy v učení, se specifickými potřebami 

Dále je praxe setrvání učitele se třídou velká výhoda pro pomalejší děti, které se základní 

dovednosti učí pomaleji než průměr třídy. Looping umožňuje prohlubovat pouto mezi učitelem a 

žákem, žák má k učiteli důvěru, pracuje v bezpečném prostředí. Nevýhoda je, pokud si učitel a 

dítě osobnostně nesednou. Nicméně výhod loopingu je více: důvěrný vztah mezi učitelem a 

žákem, vývoj tohoto vztahu a dynamiky celé třídy je vlastně učení samo o sobě. (Burke, 1997) 

Podobně reflektují také Beardsley, Carson a Shuttz (What are the effects of looping on the 

classroom environment?), silnější vztah mezi učitelem a žákem je důležitý také pro žáky 

ohrožené neúspěchem, kteří potřebují podpůrné prostředí.  Na looping se hledí jako na efektivní 

techniku, která je vhodná pro méně úspěšné žáky. S loopingem je také více zapojený rodič žáka. 

(George & Lounsburry, 2000) 

Uvedenou problematiku s důrazem na rizikové žáky (v daném případě imigranty) 

ilustruje zajímavým způsobem reflexe jednoho konkrétního učitele.  

Justin Minkel je učitel 1.–3. stupně na základní škole ve Springdale. V Education Week 

sdílí své postřehy s loopingem. Tvrdí, že učitelé chtějí, aby jejich žáci měli hodně zážitků, takže 

jezdí do muzeí, divadel a botanických zahrad. Takové zážitky, které obohacují a zdokonalují 

výuku, ovšem stojí mnoho peněz. Minkel upozorňuje na vylepšení, které není finančně náročné, a 

tím je právě systém loopingu, kdy učitel zůstává se stejnou skupinou dětí více než jeden školní 

rok. Své poznatky o pozitivním vlivu loopingu shrnul do 4 bodů: 

1) Učitel opravdu dobře zná děti, které učím.  

Minkel říká, že zná jejich potřeby, silné stránky, zájmy, osobnosti a jakým způsobem se 

nejlépe učí. „Vím, že Joel potřebuje bezpodmínečné přijetí, že LeeAnn opravdu dává pozor, i když je 

rozvalená na koberci a že Caleb reaguje lépe na pozitivní afirmaci než na výhružky.“ (Minkel, 

2015)  

Když učitel učí každý rok stejný ročník, dokáže během roku naplňovat dané kurikulum a 

udržet kurikulární konstantu řád pro skupinu dětí. Pokud ale pokračuje se stejnou skupinou 

žáků do dalšího ročníku, děti se přirozeně stávají centrem jeho pozornosti.  

2) Opravdu dobře zná učitel i jejich rodiče. 

Všichni rodiče jsou největší experti na své vlastní dítě. Spoléháme na ně v tom, že 

podpoří děti v domácí přípravě, ovlivní je v přístupu ke čtení, dopraví je ráno do školy včas. 

Posílají děti do naší školy, a to je samo o sobě velký důkaz důvěry. Rodiče některých žáků mají 

často špatnou zkušenost se školstvím. Ti, se kterými pracuje Minkel, jsou většinou imigranti, 

kteří v zemích svého původu (Mexiko, El Salvador nebo Marshallovy ostrovy) ani nedokončili 
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střední školu.  Škola pro ně není příjemné místo už kvůli jazykové a kulturní bariéře nebo kvůli 

své vlastní studijní historii. Jeden školní rok navíc dá učiteli více času budovat partnerství 

s rodiči svých dětí, založeném na vzájemném respektu. 

3) Učitel má jeden rok navíc na budování vzájemného porozumění a pravidel  

Základem úspěchu učitele jsou vztahy. Těžce pracujeme na výchově dětí, protože nám na 

nich záleží. Děti se snaží z části i proto, že nám na nic záleží. Podle Minkelovy zkušenosti 

většinou až v polovině školního roku se věci ustálí a začnou fungovat. Problémy s chováním jsou 

vyřešené, děti učiteli důvěřují a ve třídě se jim dobře pracuje. Jsou zvyklí na denní rutinu, na 

zadávání domácích úkolů, řešení konfliktů mezi sebou, takže skoro všechen čas lze využít pro 

výuku.  

4) Učitel má možnost doplnit nedostatky z minulého roku 

Na konci každého školního roku se najde něco, o čem si učitel řekne, že se dalo udělat 

lépe. Pokud bude se stejnými dětmi pokračovat příští rok, může zlepšit to, co se tolik nezdařilo 

v roce minulém, také se více zaměřit na aspekt, který se z jakéhokoliv důvodu v loňském roce 

zanedbával.  

Minkel popisuje, že před jedenácti lety byl jediný, kdo na jejich škole pokračoval s dětmi 

dále do dalšího ročníku. Loni už u nich na škole bylo 13 učitelů, kteří praktikovali looping. 

Nicméně i tak by si přál, aby byl systém loopingu praktikován systematičtěji. „Bylo by skvělé, 

kdyby se podařilo zavést systém loopingu do celé školy.“ (Minkel, 2015) 

Minkel rozebírá i tradiční argumenty proti loopingu. Častá obava je, že dítě bude učit 

nevyhovující učitel déle než jeden rok. Podle něj je tady jednoduché řešení, pokud žákovi 

nevyhovuje učitel, může být na učitelův či rodičův požadavek přeřazen do jiné třídy. Minkel se 

ovšem pozastavuje nad námitkou „špatného učitele“, vedení školy by podle něj nemělo takového 

učitele zaměstnávat. Učitel by se měl buď zlepšit, nebo opustit profesi. Pokud škola dovolí, aby 

v ní učili špatní učitelé, žáci mohou skončit opakovaně se špatným učitelem (i bez loopingu). 

Další argument proti loopingu je ten, že je pro učitele obtížné obsáhnout učivo více ročníků. 

Touha zvládat jeden ročník je na excelentní úrovni je pochopitelná, nicméně autor vidí výhody 

v učení více stupňů. Neučí totiž jen čtení, psaní a počítání, učí Jahlissu, Salvadora a Arianu. Je 

pravda, že učitelé musí znát náplň kurikula jednotlivých ročníků, ovšem musí znát i osobnosti 

svých žáků. Při setrvání učitele se žákem více ročníků, je učitel svědkem vzájemné alchymie a 

ovlivňování osobností, zájmů a talentů. Žáci se zlepšují ve čtení, psaní, myšlení a učitel se stává 

lepším ve své profesi. (Minkel, 2015)  
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Zajímavé je se podívat na to, jaké důsledky přináší pro žáky noví učitelé. Učitel se stane 

novým tak, že „nově“ přijde do školy, ale i tak, že změní svou roli, takže se stane učitelem jiného 

stupně nebo předmětu. Autoři Allison Atteberry, Susanna Loeb a James Wyckoff rozlišují celkem 

čtyři způsoby: new to teaching (začínající učitel), new to district2 (učitel, který se přistěhoval), new 

to school (nový učitel ve škole), new to subject/grade (učitel, který mění stupeň nebo předmět). 

Z výzkumu vyplynulo, že během svého působení učitelé často mění učitelské pozice. Díky těmto 

změnám je pro učitele obtížné pracovat efektivně. Nejvíce negativní dopad na úspěšnost žáků 

má fakt, pokud jsou přiděleni učitelům nově nastoupivším do profese (new to teaching), potom 

novým učitelům ve škole (new to district or school) a nakonec (pořád negativně, ale z výše 

uvedených nejméně negativně) učitelům, kteří změnili v rámci jedné školy předmět nebo stupeň. 

(Atteberry, Loeb, & Wyckoff, 2017)  Autoři upozorňují, že data pro tento článek byla sbírána 

v New Yorku a výsledky tedy nelze aplikovat plošně na jakoukoliv populaci.  

Setrvání učitele se stejnou skupinou dětí umožňuje vznik vztahu, díky kterému děti 

mohou uspět. Už v roce 1919 Rudolf Steiner vyvinul model waldorfské školy, ve kterém učitel 

setrvával se třídou od prvního do osmého stupně. Také Maria Montessori vyzdvihovala vztah, 

který vzniká při delším působení učitele s dětmi, ale i rodičů dětí. V dnešním rychle se měnícím 

světě přichází do škol mnoho dětí, které žijí pouze s jedním rodičem nebo se dvěma 

zaměstnanými rodiči. Ve třídě s učitelem tráví denně šest a více hodin a učitel pro ně může být 

významným elementem, který je stabilní a předvídatelný. S delším časovým úsekem se učitelé 

snáz seznámí s učebním stylem žáka, jeho zájmy, silnými stránkami a specifickými potřebami. 

Pro plaché žáky znamená bezpečné prostředí možnost, jak se uplatnit. Ve třídách, ve kterých se 

uplatňuje looping, se děti učí komunitnímu životu. Spolužáci společně zažívají úspěchy, ale i 

zklamání, řeší problémy a učí se důvěřovat si. Učitelé jsou otevřenější, více například hovoří o 

své rodině a zájmech.  

Úspory času na začátku školního roku / Lepší učitelova znalost o žácích 

I pro učitele má looping mnoho výhod. Na začátku školního roku s novou třídou stráví 

učitel kolem 4-6 týdnů seznamováním se s dětmi, s jejich schopnostmi a pracovními návyky. 

V „loopingové“ třídě může učitel rychleji navázat na práci z předchozího školního roku. 

Rodiče 

Ukazuje se, že i pro rodiče žáků je looping výhodný. Rodičovská důvěra v učitele roste 

s časem. Rodiče znají učitelovy požadavky, jeho přístup ke vzdělávání a učení.  

Autoři upozorňují na možné znepokojení či obavy u systému loopingu, rodiče žáků mají 

strach, že děti stráví příliš času s neefektivním učitelem, případně s učitelem, který bude mít 

                                                             
2 Výzkum byl prováděn v New Yorku.  
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s jejich potomkem osobní konflikt či nesoulad. Je proto důležité, aby vedení školy mělo 

mechanismy k zachycení těchto konfliktů mezi učitelem a dětmi. (Sun, Loeb, & A. Grissom, 2017) 

Atteberry, Loeb a Wyckoff (2017) užívají terminologii „teacher churning“, protože změnu 

ročníku chápou spíše jako narušení zavedeného systému, srovnávají ve své kvantitativní studii 

čtyři situace: učitel, který nově vstupuje do profese (u nás se užívá začínající učitel – new to 

profession nebo new to teaching); učitel, který nově nastoupil do dané školy (new to school); 

mojí práce se bezprostředně týká jen „within school churn“ nebo „within school assignment“ 

nebo „within school re/assignment“ 

Sun, Loeb a Grisson (2017) si kladou otázku, jak příchod nového kvalitního učitele do 

ročníkového týmu může pozitivně ovlivnit práci kolegů, a tedy i vzdělávací zkušenosti žáků.  

1.5.4 Efekty na kvalitu výuky 

Například studie, kterou realizovali Huang a Moon (2009), ukázala, že kvalifikace učitele 

neměla statisticky významnou souvislost s výsledky žáků, podobně jako celková doba praxe. 

Ukázalo se ale, že důležitá byla délka praxe v příslušném ročníku. To by naznačovalo, že delší 

praxe v určitém ročníku může být důležitá. Jinde se ovšem dozvídáme, že žáci, se kterými učitel 

zůstává více ročníků, mají pozitivnější vztah k učení a dosahují lepších výsledků v akademické 

sféře. (Arhar , Johnston, & Markle, 1989)  

Jiný výzkum (Beardsley, Carson, & Shuttz) zase ukazuje, že delší čas, který učitelé a žáci 

společné stráví, umožňuje „větší poznání“ a má pozitivní efekt na učení. Žáci se cítí bezpečněji, 

nebojí se pokládat otázky a přemýšlet.  

1.5.5 Sociální/vztahové efekty pro třídu 

Zásadní charakteristiky loopingu jsou: stabilita, trvání a důvěrný vztah. Škola má na 

vývoj dítěte menší vliv než rodina a vrstevníci, jedním z možných důvodů je i malá stabilita a 

trvání ve školství. Střídání učitelů každý rok, jak je praktikováno v amerických školách, ztěžuje 

vytváření zdravé soudržnosti. Plaší, introvertní žáci mohou s již známým učitelem snáz fungovat, 

například se více účastnit při diskuzích a třídní aktivitě. (Nichols & Nichols , 2010) 

Uskutečnil se také výzkumný projekt o vlivu loopingu na děti se specifickými poruchami 

učení. Výsledky projektu neprokázaly vztah mezi loopingem a podstatným zlepšením 

v akademických výkonech ani v mluveném projevu, ovšem v sociálních dovednostech a 

emotivních projevech ano. (Brown , 2011) 

V novinovém článku „Goodbye, Class. See You in the Fall“ se můžeme dočíst o šestiletém 

žákovi Zacharym Goldovi, který se těší na podzim do školy a nebojí se, protože bude mít stejnou 

učitelku. Looping se zde popisuje jako geniálně snadné řešení, na rozdíl od ostatních reformních 
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a inovativních tendencí ve vzdělávání. Učitelé znají své žáky, znají jejich silné stránky i slabosti, 

žáci znají učitelovo očekávání a metody. Tato obeznámenost šetří čas na začátku školního roku. 

Učitelka Cohenová říká: „Odjakživa cítím, že prvních 6-8 týdnů školního roku je pro žáky extrémně 

chaotických, na začátku v sobě mají děti spoustu úzkosti, která všem ztěžuje proces učení.“ Podle 

Cohenové toto se setrvávajícím učitelem odpadá. (Finder, 2005)  

1.6 Stable-grade assignment 

Při snaze popsat stejně výhody a nevýhody jiných systémů nasazování učitelů jsem 

narazila na obvyklý problém, že většina mezinárodní odborné pedagogické literatury pochází 

z anglicky mluvících zemí, kde je „běžnou praxí“ právě stable-grade assignment, a paradoxně mu 

není věnována taková výzkumná pozornost. Looping je srovnáván s běžnou praxí, ta však není 

blíže specifikována a analyzována.  

1.7 Reassignment (grade switching) 

Grade switching či grade reassignment je označení pro systém přidělování učitele do 

různých, po sobě nenavazujících ročníků v po sobě následujících školních letech. (Otázkou je, zda 

lze v tomto případě mluvit o záměrném systému personální práce, anebo zda spíš jde o výsledek 

vnějších okolností, jako je nutnost školy reagovat na spontánně nastávající situace, jako jsou 

odchody učitelů z organizace, na mateřskou dovolenou, závažné konflikty apod.). V roce 2015 

vyšla kvantitativní studie D. Blazara, která zkoumala vliv střídání po sobě nenavazujících 

ročníků na učitele a žáky. Výsledky studie dokazují neblahý vliv střídání nenavazujících ročníků 

na vzdělávací výsledky žáků i na výkon učitele. (Burns West , 2015) 

1.8 Výzkumná otázka 

Na základě zmapování dostupné literatury jsem si stanovila výzkumné otázky. Vzhledem 

k tomu, že o zkoumaném jevu je v literatuře pojednáno málo, mají cenu i poměrně široce 

postavené a deskriptivní otázky.  

Celkovým výzkumným cílem je popsat praxi loopingu/změn třídního učitele v primární 

škole a vnímání z toho vyplývajících situací aktéry. 

Je zřejmé, že není příliš plodné stavět otázku vhodnosti některého ze systémů 

polarizovaně, zda buď anebo. V rámci mé práce by takovou otázku ani nešlo zodpovědět, protože 

nemám přístup do prostředí, kde by se využíval např. čistý sytém stable-grade. Pravděpodobně 

má smysl zabývat se jemněji postavenou otázkou: Jakou dobu vlastně v praxi konkrétní školy 

učitel prvního stupně setrvá se třídou? Co jednotliví aktéři v dané škole považují za optimální (je 

to pět let, nebo je lepší, když to jsou např. 2–3 roky)? Jak je jejich názor ovlivněn konkrétní 
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situací ve škole, popř. jejich zážitky z dřívějška? Jaké výhody a nevýhody vnímají aktéři u 

poloodborného vyučování, kdy např. od čtvrtého ročníku vyučuje některé předměty učitel 

specialista? Které předměty by to měly být a odkdy?  

Některé otázky také v důsledku podmínek konkrétní školy nelze zkoumat, např. nelze 

podrobněji zkoumat vnímání výhod a nevýhod poloodborného vyučování v plně organizovaných 

školách, kdy mohou na prvním stupni vyučovat učitelé z vyššího stupně. 



 

18 

2 Metodologie  

V této části práce popíšu volbu výzkumného přístupu a konkrétní průběh sběru a analýzy 

dat. Vzhledem k otevřeným deskriptivním otázkám typu jak (jak škola nasazuje učitele do tříd, 

jak to aktéři vnímají) a proč (proč dochází je změnám třídního učitele) se jako vhodný jeví 

kvalitativní přístup. 

2.1 Kvalitativní výzkum: případová studie 

Ve snaze porozumět v literatuře dosud málo popsanému problému využívám přístup 

kvalitativní případové studie. Hendl (2005) přirovnává případovou studii mikroskopu: její 

hodnota závisí na tom, jak dobře je zaostřená. V kvalitativním výzkumu se kromě jiných přístupů 

využívá případová studie, ve které jde o: „(…) detailní studium jednoho případu nebo několika 

málo případů. Zatímco ve statistickém šetření shromažďujeme relativně omezené množství dat od 

mnoha jedinců (nebo případů), v případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho nebo 

několika málo jedinců. V případové studii jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich 

celistvosti.“ (Hendl, 2005, str. 104) Podle Švaříčka a Šeďové je případová studie: „(…) empirickým 

designem, jehož smyslem je velmi podrobné zkoumání a porozumění jednomu nebo několika málo 

případům. Adjektivum empirický naznačuje klíčovou charakteristiku, kdy základem případového 

šetření musí být sběr skutečných dat vztahujících se k objektu výzkumu (případu).“ (Švaříček & 

Šeďová, 2007, str. 96) 

V případové studii má badatel vždy nahlížet na aspekt (osoba, skupiny osob, instituce, 

události) jako na součást případu. Rozkrýváním vztahů dochází k vysvětlování podstaty případu. 

Cíl je interpretace vztahu mezi případem a okolím. V případové studii se badatel snaží poznat 

objekt v jeho přirozeném prostředí. (Švaříček & Šeďová, 2007) 

2.2 Volba případu 

Případem je v tomto výzkumu jedna konkrétní základní škola. Na základě dostupnosti 

jsem si zvolila malou základní školu ve Středočeském kraji.  

V roce 2016 jsem kontaktovala paní ředitelku, která mi umožnila ve škole provádět 

výzkum a dokonce mi přislíbila účast. Ve školním roce 2015/2016 se ovšem uskutečnily pouze 

rozhovory s učitelkami a na rozhovor s ředitelkou školy nedošlo. Na konci tohoto školního roku 

podala ředitelka výpověď a škole se změnilo vedení, v srpnu nastoupil nový ředitel. V říjnu roku 

2017 jsem vedla rozhovor s novým ředitelem školy i s bývalou ředitelkou. V průběhu podzimu 

2017 jsem vedla výzkumné rozhovory také s rodiči žáků a nakonec s žáky. S využitím 

dokumentace školy jsem sledovala průběh nasazování učitelů od školního roku 2011/2012. 
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Případová studie zkoumá obvykle fenomén, který se právě odehrává. V mém případě šlo 

částečně o retrospektivní výzkum, neboť jsem zjišťovala některé informace zpětně, v některých 

případech však byly zachyceny právě probíhající události (například změny třídních učitelů). 

2.3 Analýza dokumentace 

Škola mi umožnila zkoumat v archivu, využila jsem staré třídní knihy a třídní výkazy. 

Dalším zdrojem informací byly výroční zprávy a inspekční zprávy. Díky třídním výkazům jsem 

získala data do tabulky (Tabulka 2 - Schéma nasazení učitelů v následujících ročnících školy). Ve 

výročních zprávách jsem hledala informace o počtu žáků a personálu.   

2.4 Rozhovory 

Předem jsem si stanovila otázky, které jsem chtěla položit, ale při rozhovoru jsem se 

nebránila odběhnutím, doplňujícím rozšiřujícím otázkám atd. Nebyl to tedy dotazník 

s uzavřenými otázkami, ale strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Baterie otázek se 

pro jednotlivé aktéry lišila. Snažila jsem se získat kvalitní, nezkreslující data. Rozhovory jsem 

nahrávala na diktafon. Trvaly v rozmezí 10–30 minut. Data jsem přepisovala do počítače 

doslovnou transkripcí.  

2.4.1 Vedení školy 

S bývalou ředitelkou školy jsem se sešla v kavárně, s ředitelem přímo ve škole. Oběma 

jsem sdělila cíl výzkumu. Krátce jsem je informovala o známých systémech přiřazování učitelů 

do tříd, požádala jsem je, aby odpovídali podle svých zkušeností v roli vedení mnou zkoumané 

školy. Některé otázky cílily i na předchozí učitelské zkušenosti. Rozhovory jsem nahrávala, na 

začátku výzkumu jsem získala souhlas s použitím dat. Rozhovory jsem doslovně přepsala.  

V tomto případě nemusím používat pseudonymy, vystačí nám rozlišení „ředitel“ a 

„ředitelka“. Na základě získaných dat uvádím stručnou charakteristiku mých dvou respondentů.  

2.4.2 Učitelé  

Dále jsem vedla výzkumné rozhovory se čtyřmi učitelkami s různě dlouhou praxí, 

s odlišnými zkušenostmi, preferencemi a názory. Učitelky hovořily mimo jiné o tom, jaký systém 

přiřazování učitele do třídy preferují, jestli mají pocit, že mohou ovlivnit, do jaké třídy nastoupí 

jako třídní učitelky, jestli by chtěly opakovaně učit stejný ročník, také o jejich zkušenostech v roli 

rodiče.  

Na začátku rozhovoru jsem svým respondentkám vysvětlila, jaký je cíl mého výzkumu, 

sdělila jsem jim, že data budou anonymizována, že budou použita pro diplomovou práci a pro 

případný další výzkum na PEDF UK. Informaci jsem zakončila otázkou, zda souhlasí s takovým 
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využitím odpovědí, všechny respondentky souhlasily, proto jsem již nepoužila informovaný 

souhlas na papíře. Na základě získaných dat a přepsaných rozhovorů vzniklo celkem 15 

kategorií.  

Rozhovory s učitelkami proběhly ve školním roce (2016/2017). Rozhovor jsem vedla se 

všemi třídními učitelkami a s paní učitelkou na AJ. V tabulce nejsou vždy citace, ale většinou 

abstraktnější data na základě mého vyhodnocení, případně dichotomická (Řezanková, 2011) 

odpověď. 

2.4.3 Rodiče 

Na začátku školního roku 2017/2018 jsem oslovila rodiče žáků 3. a 5. ročníku s prosbou 

o výzkumný rozhovor do diplomové práce. Požádala jsem třídní učitelky 3. a 5. ročníku, aby 

rozeslaly e-mailem mou prosbu. Tyto ročníky mají dohromady 32 žáků. Zpět se mi ozvalo 9 

rodičů-osm matek a jedna babička. Navrhla jsem jim termíny od 23. 10. 2017 – 3. 11. 2017, 

nabídla jsem jim schůzky v odpoledních/večerních hodinách ve škole, případně v Praze. Sedm 

rozhovorů se uskutečnilo na půdě školy, jeden rozhovor v restauraci v Praze a jeden doma. 

Rozhovory jsem si nahrávala na diktafon a poté je přepsala doslovnou transkripcí. 

Všechny byly ženy, ani zde neuvádím pravá jména, ale pseudonymy. Respondentkám 

jsem položila otázky, které se týkaly změn třídního učitele, jak tuto změnu vnímaly ony, jak jejich 

potomci, co se potom reálně změnilo. Dále mě zajímalo, jestli si myslí, že by na nižším stupni 

mělo dojít k jedné nebo více změnám třídního učitele, kdo je dobrý a špatný učitel? Zda by podle 

nich měli mít rodiče žáků právo ovlivňovat výběr třídního učitele? Jaký mají názor na 

poloodbornou výuku? 

Všech 9 rozhovorů jsem nahrávala, poté doslovně přepsala a analyzovala.  Z 32 možných 

a oslovených mi poskytlo rozhovor 9 rodičů. Mým cílem bylo provádět rozhovory do nasycení 

dat a domnívám se, že k tomu již po devíti rozhovorech došlo. V opačném případě bych 

přistoupila k dalšímu e-mailu s prosbou. Mohu se jen domnívat, proč mi 23 rodičů nechtělo 

poskytnout informace. Myslím si, že v tom mohlo hrát roli nedostatek času, nedůvěra v podobné 

výzkumy, neochota sdělovat soukromé informace, případně velká nespokojenost se současným 

vedením třídy a mnoho dalších. Rozhovor z řad rodičů mi poskytly samé ženy. Jak jsem již psala, 

mou žádost o poskytnutí rozhovoru poslaly rodičům učitelky Měděná a Krémová mailem. 

Skutečnost, že se ozvaly jen ženy, mě nepřekvapila. Z mé zkušenosti i na třídní schůzky chodí 

více matek než otců. Nelze ovšem vyloučit, že by ve skupině rodičů, kteří neprojevili o rozhovor 

zájem, byly zastoupeny jiné názory než u rodičů, kteří souhlasili s účastí ve výzkumu. 

Rozhovory s dětmi proběhly ve dvojících (já a dvě děti) nebo trojicích. Žákům z 3. ročníku je 9 

let, dětem z 5. ročníku 11. Věkový rozdíl 2 roky je v tomto případě obrovský, což potvrzuje 
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diverzitu u žáků na nižším stupni. Páťáci mají mnohem větší vhled, lépe se vyjadřují a nebojí se 

diskutovat. Domnívám se, že většina žáků z 3. ročníku odpovídala tak, jak si mysleli, že bych 

chtěla, aby odpovídali.  

2.5 Etika výzkumu  

Švaříček a Šeďová ve své knize upozorňují na nutnost zvažovat důsledky výzkumu 

v rámci obecných principů. Hovoří hlavně o důvěrnosti, poučeném souhlasu a zpřístupnění 

práce účastníkům výzkumu. Pravidlo důvěrnosti znamená, že nebudou použity názvy, jména 

místo atd. Účastníci výzkumu by měli být neidentifikovatelní, kvůli tomu, aby nedošlo k jejich 

újmě. Neplatí v případě, že s prozrazením identity tazatelé souhlasí. Ze zkušeností to ale není pro 

výzkum dobré, protože výzkumník získá pocit závazku vůči respondentům, ovlivňuje to průběh 

výzkumu a respondenti mohou jednoduše změnit názor. Poučený souhlas je souhlas od 

účastníka výzkumu s tím, že se dobrovolně účastní, zná cíl výzkumu a vyplývající důsledky s tím 

spojené. Pokud výzkumník respondentům slíbí, že jim zpřístupní výsledky, měl by to udělat. 

Ovšem nese to sebou řadu rizik, například jestli účastníci výzkumu správně pochopí výzkumnou 

zprávu a může docházet k ovlivnění badatele. (Švaříček & Šeďová, 2007)  

Na začátku jsem si myslela, že svým respondentům slíbím, že jim pošlu výsledky výzkumu. Mohl 

by to být motivační prvek pro účast na něm. Ale po zvážení všech pro a proti, jsem se rozhodla to 

neudělat. Jednak jde o školu v malé vesnici, kde všichni všechny znají a snadno by identifikovali 

druhé osoby, kterým jsem slíbila anonymitu. A možná by i respondenti nesouhlasili s vyzněním 

svých odpovědí, chtěli by je rozvést, specifikovat. Výzkum se týkal i žáků, u kterých jsem využila 

informovaný souhlas o účasti na výzkumu. Rodiče žáků v něm byli informováni o účasti dítěte na 

výzkumu, cíli výzkumu, o tom, že budou nahráváni na diktafon a že jejich skutečná jména 

nebudou uvedena, ani identifikovatelná. Při rozhovorech se všemi dospělými osobami (vedením, 

učitelkami a rodiči žáků) jsem získala souhlas s využitím dat na začátku rozhovoru.  
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3 Výsledky 

V průběhu popisu školy a při prezentaci a analýze výpovědí různých respondentů se 

bude potřeba odvolávat na konkrétní události ve škole z hlediska nasazování/změn učitelů. 

Proto na úvod této části uvádím přehledovou tabulku třídních učitelů ve zkoumané škole 

v sedmi po sobě následujících školních rocích. Pro časově vzdálenější roky uvádím jen učitele 

v nižších ročnících, protože tam ještě bylo možné získat retrospektivní výpovědi žáků a rodičů. 

Již tento orientační přehled ukazuje, že oproti „ideálnímu“ systému loopingu došlo k relativně 

velkému počtu změn v osobě třídního učitele. To mi umožnilo v souladu s hlavním cílem mé 

práce zjišťovat vnímání výhod a nevýhod stability a změny přiřazení učitele ke třídě 

v konkrétních případech. 

Tabulka 2 - Schéma nasazení učitelů v následujících ročnících školy 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník  

2011/2012 uč. Bílá          

2012/2013 uč. Oranžová  uč. Bílá        

2013/2014 uč. Modrá uč. Růžová  uč. Fialová     

2014/2015 uč. Okrová  uč. Modrá  uč. Růžová uč. Fialová   

2015/2016 uč. Fialová 

uč. Okrová/ 

uč. Zelená  uč. Modrá uč. Modrá uč. Měděná  

2016/2017 uč. Zlatá  uč. Měděná uč. Zelená 

uč. Modrá/ 

uč. Tyrkysová 

uč. Modrá/ 

uč. Tyrkysová 

2017/2018 uč. Červená uč. Zlatá uč. Měděná uč. Zelená uč. Krémová 

(zdroj: autorka) 
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3.1 Charakteristika školy 

Škola byla založena v roce 1936. Škola poskytuje předškolní a školní vzdělávání (pouze 

první stupeň) v rodinném prostředí, deklaruje individuální přístup ke každému dítěti. Ve 

školním roce 2014/2015 bylo ve škole 62 žáků, žáci třetího a pátého ročníku byli spojeni v jedné 

třídě. Škola zaměstnávala 10 pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2015/2016 bylo ve 

škole 65 žáků a 11 pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2016/2017 bylo ve škole 80 žáků 

a 11 pedagogů. Ve školním roce 2017/2018 bylo ve škole 94 žáků a 12 pedagogů. Ve školním 

roce 2012/2013 bylo ve škole 42 žáků. Ze získaných dat je patrný zvyšující se trend počtu žáků, 

a tedy i pedagogů (např. počet žáků se od školního roku 2012/2013 více než zdvojnásobil).  

 Z inspekční zprávy ČŠI z roku 20143 vyplynulo, že ředitelka s nástupem do funkce 

obměnila složení pedagogického sboru. ČŠI zařadila instituci jako školu se specifickým 

charakterem: venkovská malotřídní škola rodinného typu. Škola podle zprávy poskytuje kvalitní 

výchovně vzdělávací služby. Mezi silné stránky inspekce zařadila podnětné a přátelské prostředí 

pro výuku. Zjistila nedostatky ve vedení povinné školní dokumentace a nedostatečnou kontrolní 

činnost ředitelky vůči mateřské škole. Řízení školy bylo hodnoceno jako méně účinné a efektivní.  

3.1.1 Vedení školy (ředitel a ředitelka) 

S výzkumem jsem začala ve školním roce 2016/2017 konkrétně na konci kalendářního 

roku 2016. Na konci tohoto školního roku podala ředitelka výpověď a škole se změnilo vedení, 

v srpnu 2017 nastoupil nový ředitel. V říjnu roku 2017 jsem vedla rozhovor s novým ředitelem 

školy i s bývalou ředitelkou. 

Změny ve vedení školy ve sledovaném období ukazuje Tabulka 3. 

Tabulka 3 - Změny ve vedení školy ve sledovaném období 

školní rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

vedení  ředitelka A ředitelka A ředitelka B ředitelka B ředitelka B ředitelka B ředitel 

(zdroj: autorka) 

  

                                                             
3 Z důvodu zachování anonymity neodkazuji na přesné znění inspekční zprávy.  
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Tabulka 4 - Charakteristika vedení školy 

Ředitelka  Ředitel  

Má dlouhé pedagogické zkušenosti, podle 

jejích slov „už ani neví, jak dlouho“. Byla 

několikrát třídní učitelka. Poté 7 let 

zástupkyně ředitele na základní škole. Poté 

4 roky ředitelka zkoumané základní školy.  

Nyní je třídní učitelka na nižším stupni 

soukromé ZŠ.  

Ve školství je 7 let – 3 roky byl „pouze“ 

učitel, tři roky zástupce ředitelky na jiné 

základní škole.  

Nyní ředitel ve zkoumané základní škole. 

 

(zdroj: autorka) 

3.1.2 Učitelé 

Ve školním roce 2017 byly ve škole 4 třídní učitelky, učitelka na AJ a informatiku, 

učitelku na hudební výchovu a paní ředitelka, která učila některé předměty v 5. ročníku. Pro 

přehlednost uvádím v tabulce třídní učitelky a jejich stručné charakteristiky4. Ve školním roce 

2017/2018 ve škole již nepracovala učitelka Pistáciová, nastoupila učitelka Červená a Krémová. 

 
Tabulka 5 - Obsazení ve školním roce 2016/2017 

Ročník, předmět Učitelka Charakteristiky učitelek  

1 Zlatá Dlouhá praxe, aprobovaná elementaristka, učila na prestižní 

soukromé základní škole, pociťuje únavu z výuky a zvažuje 

přestávku či odchod ze školství.   

2 Měděná Neaprobovaná na nižší stupeň ZŠ, angličtinářka, hlavní výhodu 

v práci učitelky spatřuje v krátké pracovní době.  

3 Zelená Začínající učitelka, neaprobovaná na nižší stupeň ZŠ.  

4 Modrá Dlouhá praxe, speciální pedagog, zkušenosti z více základních 

škol. Ve škole je pro ni důležité, aby jí vedení nezasahovalo do 

výuky.   

5 Modrá 

Anglický jazyk, 

informatika 

Pistáciová  Angličtinářka, zkušenosti z druhého stupně základní školy, 

pracuje na částečný úvazek, angličtinu učí také soukromě.  

(zdroj: autorka) 

                                                             
4 Křestní jména jsou pseudonymy.  
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Tabulka 6 - Obsazení ve školním roce 2017/2018 

Ročník, předmět Učitelka Charakteristiky učitelek 

1 Červená  Zkušená učitelka, v minulosti ředitelka na malotřídní škole, 

aprobovaná elementaristka.  

2 Zlatá  

3 Měděná 
 

4 Zelená 
 

5 Krémová Aprobace na 2. stupeň ZŠ (výtvarná výchova). Krátká praxe před 

mateřskou dovolenou na gymnáziu.  

(zdroj: autorka) 

3.1.3 Rodiče žáků 

Po prostudování situace ve školním roce 2017/2018 se mi jako nejvhodnější pro výzkum 

jevili rodiče žáků 3. a 5. ročníku. Oslovila jsem je přes třídní učitelky daných ročníků. Z 32 rodičů 

se výzkumu zúčastnilo 9 rodičů.  

3.1.4 Žáci 

Ve školním roce 2017/2018 bylo ve 3. ročníku 19 žáků a v 5. ročníku 13 žáků. Při 

třídních schůzkách jsem nechala ve třídách dopis pro rodiče s informovaným souhlasem. S účastí 

dítěte na diplomním výzkumu souhlasilo 9 rodičů třeťáků a 7 rodičů páťáků.   

3.2 Vedení školy (výsledky) 

Respondenti v této kategorii se neznají. Spojuje je řízení zkoumané základní školy (v jiné 

době). Bývalá ředitelka vedla školu 4 roky, současný ředitel aktuálně první rok. Měla jsem 

připravené otázky, které jsem oběma položila, ovšem nebránila jsem se detailnějším odpovědím, 

doplňujícím či rozšiřujícím otázkám. Oba se také vyjádřili k představě ideálního stavu 

přiřazování učitelů do tříd, poloodborné výuce a mnoha dalším tématům, které interpretuji v 

následujících kategoriích: 

Kdo je špatný učitel? (Kdo je dobrý učitel?)  

Jeden z mála, ovšem často zmiňovaný argument proti loopingu, se kterým jsem se setkala 

v literatuře, je, že žák ve třídě zůstane dlouho s neefektivním, špatným učitelem. Ředitele a 

ředitelky jsem se tedy ptala, jak má škola podle nich naložit s takovým učitelem, případně jestli 

se s takovou situací setkali. Z komparace rozhovorů vystoupil zajímavý fenomén-oba 

respondenti mluvili jako o specifickém problému o konkrétním příkladu špatného učitele 

v prvním ročníku základní školy. Současně oba zdůrazňují význam prvního ročníku a roli 
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třídního učitele.  Nešlo o totožného učitele, jelikož pan ředitel popisuje učitele z dob působení na 

jiné škole a paní ředitelka popisuje učitele na zkoumané škole v době, kdy byla ředitelka. Paní 

ředitelka uvádí dva typy špatného učitele. Jednak je to člověk, který se a priori nezajímá o 

učitelství, který nemá rád děti, nebaví ho jeho práce. Upozorňuje také na vývoj učitele, který 

nutně nemusel být špatný, ale stal se. Jako příklad uvádí staršího učitele nebo učitelky, který 

vyhoří.5 Pan ředitel vzpomíná na své profesní začátky, kdy začal učit ve 4. ročníku. Zjistil, že žáci 

měli v prvním ročníku učitele, který je nenaučil číst a psát. To je podle něj špatný učitel.   

Jak si má vedení školy poradit s takovým neefektivním učitelem? (Jak konkrétně vy?)   

Zajímavé srovnání se nabízí díky následujícím výpovědím: Pan ředitel popisuje 

neefektivního učitele z prvního ročníku, který nenaučil děti číst a psát. On sám v té době ještě 

neučil a připustil, že neví, jak to tehdy přesně bylo, nicméně viděl pochybení na straně vedení 

školy. Paní učitelka ve druhém ročníku učila žáky obsah prvního ročníku a na žácích bylo celý 

nižší stupeň vidět, že jsou pozadu. „Na těch dětech bylo strašně znát, že v prvním ročníku 

nedostaly základy, a to se na nich projevovalo poměrně značně. I když paní učitelka je srovnala, já 

jsem si s nimi celkem taky dokázal poradit, ale myslím, že tím prvním ročníkem byly hodně 

ovlivněny.“ Během rozhovoru se k tomuto tématu vrátil a řekl, že je pro něj dodnes zarážející, že 

se něco takového mohlo vůbec stát. Paní ředitelka jinde, v jiné době, a hlavně v jiné pozici zažila 

stejný fenomén. „Já jsem zjistila, že paní učitelka, která vypadala, že normálně učí, neučila. Já to 

beru, že to byl i náš problém, že jsme to zjistili tak pozdě, mohli jsme to odhalit dřív.“6 Přirozeně 

jsem se tedy zajímala, jak by oni reagovali v situaci, kdy jsou ředitelé a mají ve svém týmu 

neefektivního (špatného) učitele. Paní ředitelka popsala, že je třeba nastavit plán kontroly a 

připustila, že pokud se stav nezlepší, může to vést až k výpovědi učitele. Popisuje také vlastní 

zkušenost, ke které potřebovala asertivitu získanou praxí, kdy nebyla spokojená s metodami a 

postupy učitele. Sdělila mu jeho nedostatky, doporučila mu plán pro zlepšení a nastavila plán 

hospitací. Zároveň vzpomněla na „unavené učitelky“, které mají pár let před důchodem, nejsou 

úplně špatné, mohou mít zkušenosti, ale nejsou ochotné zkoušet něco nového. Ty je třeba ocenit 

za předchozí práci a motivovat pro práci příští, snažit se je chválit a vést.  

Dovolím si zde na základě podobnosti vložit i argument pana ředitele, kterým odpovídal 

na jinou otázku, ale hraje určitou roli i zde. Modelová situace, kdy jeden z pěti učitelů ve škole 

odmítne pokračovat se třídou příští ročník, což sebou nese nutné komplikace pro ostatní učitele 

                                                             
5 Z pedagogického slovníku tzv. burnout efekt: „Vyčerpání fyzických a psychických sil, ztráta 

zájmu o práci, eroze profesionálních prostojů, které se především projevují u pracovníků tzv. pomáhajících 
profesí (sociální pracovníci, poradci, učitelé, zdravotní sestry). Značný podíl na tomto jevu mají stres, časová 
náročnost povolání, administrativní zásahy, které rušivě ovlivňují práci, apod.“ (Průcha, Walterová, & Mareš, 
Pedagogický slovník, 2013, str. 31) 

6 Z proběhlého rozhovoru. Následující uvozené texty psané kurzívou bez citovaného pramenu jsou 
citace z rozhovorů.  
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a celkově pro rozdělení pedagogů. Ředitel by se snažil s učitelem co nejvíc mluvit, probrat různé 

možnosti, ale zdůrazňuje nedostatek učitelů. „Je to těžké zvlášť teď a tady ve Středočeském kraji. 

Nemohl bych asi říct, nechceš, odejdi. Sehnat učitele do školy je obrovský problém. Ředitelé jsou rádi 

za jakéhokoliv učitele, kterého mají. Musel bych tomu učiteli vyhovět.“  

 

Může učitel na nižším stupni zvládnout kurikulární obsah všech 5 ročníků? 

Oba respondenti se shodují, na tom, že učitelé mohou zvládnout a zvládají. Ředitelka říká, 

že „(…) všechno je to věc, kterou by měl vysokoškolsky vzdělaný člověk zvládnout.“ Stejný názor má 

i ředitel, ovšem připouští, že záleží na konkrétním učiteli. Není si jistý tím, že všichni učitelé 

dokážou zvládnout didaktiku učiva pěti ročníků. Později se dozvíme, že jsou oba pro variantu, 

aby se žákům během prvního stupně změnil alespoň jednou třídní učitel. Je to také kvůli 

preferencím učitelů, protože: „(…) některá učitelka nechce učit třeba páťáky, protože jsou to 

puberťáci, neumí s nimi jednat a nezvládla by je. Nebo naopak takové ty “drsnější” typy učitelek, co 

vědí, že nechtějí dětem připravovat kelímky na pití a chodit s nimi na záchod.“  

Může absolvent nastoupit jako třídní učitel do prvního ročníku?  

Pan ředitel tvrdí, že ano, ovšem pokud by jako ředitel měl na výběr přiřadit do prvního 

ročníku začínajícího nebo zkušeného učitele, určitě by tam přiřadil zkušeného. Osobně považuje 

první ročník za nejtěžší na nižším stupni (z hlediska učitelů). Když sám nastupoval jako 

začínající učitel do školy, nechtěl do prvního ročníku a podpořila ho v tom ředitelka, která ho 

tehdy přijímala. Jako začínající učitel nastoupil jako třídní učitel ve 4. ročníku. Podle svých slov si 

na sebe s dětmi rychle zvykli, připisuje to i skutečnosti, že je muž, což je podle něj ve školství 

nevídané. Objektivně děti z této třídy měly v prvním ročníku učitele muže, ve druhém a třetím 

učitelku ženu a ve čtvrtém ročníku zase učitele-muže. Paní ředitelka nevidí důvod, proč by 

absolvent nemohl nastoupit, zdůrazňuje potřebu podpory od vedení (např. v podobě uvádějícího 

učitele).    

Mají mít rodiče právo zasahovat do výběru učitele pro své dítě? 

Oba respondenti si myslí, že rodiče nemají mít právo rozhodovat o výběru učitele. „Právo 

rodičů to je, ale to rozhodnutí je na řediteli. Ten odpovídá za vzdělávání ve škole. Z mé zkušenosti 

rodiče nechtějí, aby se <ve třídě jejich dětí> střídal třídní učitel. Zažil jsem i situaci, kdy si rodiče 

přišli stěžovat, že jsme dopustili, že paní učitelka otěhotněla. Oni si zvyknou na svou učitelku a 

nechtějí ji měnit.“ Kromě toho uvedl, že si rodiče mohou stěžovat na přísnost učitele, o tom si 

podle něj vedení školy má s nespokojenými rodiči promluvit, nicméně musí vědět, že má kvalitní 

učitele, stát za nimi a obhájit své stanovisko před rodiči svých žáků. Jiná situace by byla, pokud 

by stížnosti ze strany žáků a jejich rodičů byly oprávněné, pak by se jimi vedení mělo více 

zabývat. Takovou zkušenost popisuje ředitelka: „(…) rodiče si na ni hodně stěžovali a tlačili na 
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ředitelku, aby ji vyhodila ze školy. Ale ona byla dobrá vyučující. Později se to ukázalo a někteří 

rodiče se chytili za nos a přiznali, že jejich děti něco naučila. Vždy je nutné vyslechnout si obě 

strany, zvážit to, ale neustoupit ze svého rozhodnutí.“ Zároveň zmiňuje, že byla třídní učitelka od 

prvního do čtvrtého ročníku a na konci čtvrtého ročníku se dozvěděla, že by si vedení školy 

přálo, aby nastoupila do prvního ročníku, protože neměli učitele. Bylo to těžké pro ni i pro rodiče 

žáků, ale bylo důležité, že to bylo i jí a potom i rodičům žáků vysvětleno a potom to všichni snáz 

přijali. 

Mají učitelé právo rozhodovat o tom, do jakého ročníku nastoupí? Měli ve své pedagogické 

kariéře pocit, že mohou ovlivnit, do jakého ročníku nastoupí? 

Paní ředitelka má pocit, že v tomto měla velké štěstí. Nikdy jí nebylo direktivně nařízeno, 

že nastoupí do ročníku, do kterého by nastoupit nechtěla. Zároveň ovšem tvrdí, že pokud jí 

nadřízený požádal a vysvětlil jí, proč je nutné změnit ročník, vyhověla mu. „(…) třeba jsme měli 

tři třetí třídy a ty se spojovaly a pan ředitel vždycky někoho prosil, aby šel do první třídy a nikdo to 

nechtěl dělat. Já jsem tomu většinou vyhověla.“  Podobnou zkušenost má i pan ředitel, ten byl na 

začátku postaven před výběr dvou ročníků a „(…) v tom dalším případě jsem si ani nevybíral, 

prostě byla potřeba, aby tam někdo učil, tak jsem tam šel“.  

Ptala jsem se také na to, jak mají ředitelé řešit přiřazovaní učitelů do tříd. Oba 

zdůrazňovali důležitost osobních rozhovorů, vyslechnutí učitelů a kompromisy. Paní ředitelka 

nikdy nikomu nepřikázala, do jakého ročníku má nastoupit, protože ví, že kdyby někoho 

přemluvila proti jeho vůli a učil by v ročníku, který by nechtěl, nedělal by svou práci dobře. 

Tvrdí, že je důležité, aby se učitel vyprofiloval, aby sám věděl, jaké jsou jeho silné stránky, jaké 

ročníky chce učit a dokázal si o to říct.  

V ideálním případě by se mělo každému učiteli vyhovět. Reálně to častokrát není možné 

a podle názorů mých respondentů záleží na talentu vyjednávání ředitele. Podle paní ředitelky je 

změna v třídnictví snazší ve větší škole, protože je tam víc možností.  V malé škole to je 

organizačně složitější. „Když ředitel nějaké učitelce vyhoví, je to pro ni odměna, určitý bonus za 

odvedenou práci. Ale musí to udělat takticky, aby to ostatní nepoznali. Je to taková nefinanční 

odměna. Třeba starší učitelce nechám třídu v přízemí, protože ji mohou bolet nohy a nechce chodit 

do patra. Nebo některá řekne, že potřebuje interaktivní tabuli, umí na ní pracovat a zaslouží si to, 

tak jí tu třídu dám. Když přijde nová učitelka, dám ji prostě tam, kam potřebuji. S učitelkou se 

kterou se znám už léta, budu víc vyjednávat a dám na její požadavky. Do toho rozhodování vstupuje 

opravdu mnoho faktorů. Jak už jsem řekla, v té naší malé škole to bylo těžší organizačně. Na druhou 

stranu jsme byly tak malý kolektiv, že jsme se prostě musely dohodnout. Víc jsme se tolerovaly, byla 

tam menší rivalita. Záleží na kolektivu, na osobnostech, ochotě a na schopnostech ředitelky, jak to 

podá, jestli dokáže taktizovat a vysvětlovat.“ 
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Názory na looping 

Podle pana ředitele jsou výhody v setrvání učitele se třídou dva a více let v tom, že si na 

sebe žáci s učitelem zvyknou, děti mají své učitele rády, vzhlíží k němu. Nevýhodu vidí v tom, že 

si děti zvyknou na stále stejný styl práce, stejné otázky. „Já, když jsem měl svou třídu, tak jsem si 

sám říkal, že si nedovedu představit, jaké by to bylo, kdybych je měl celých pět let, protože já jsem si 

je nějak vedl. Svým způsobem, metodou… ale ony by potom dostaly někoho jiného, ten by se jich 

jinak ptal a ony by měly problém. Proto si myslím, že ta změna jim může prospět.“ V podstatě ve 

stejném duchu odpovídala i paní ředitelka, žákům na nižším stupni by se neměl často měnit 

učitel, tedy pokud to není nezbytně nutné. „Myslím si, že je lepší, když si učitelka ty svoje děti 

oblíbí, zajede si systém, tak je to nejlepší cesta k tomu, aby byla spokojená ona, děti i jejich rodiče. 

Každý rok jim tu učitelku měnit, to by nebylo dobré.“ Alespoň jednou by se jim ovšem i na nižším 

stupni změnit měla.  

Může být změna učitele změnou k lepšímu? 

Oba respondenti tvrdí, že ano. Tedy „k lepšímu“ či efektivnějšímu vzdělávání. Oba se také 

shodují na častém jevu, kdy dojde z pohledu vedení ke zlepšení, ale pro ostatní aktéry to může 

vypadat jako změna k horšímu. Paní ředitelka popisuje situaci, kdy došlo ke změně učitelky, 

která neměla na děti vysoké požadavky, všechny chválila, za učitelku, která ve třídě „začala 

normálně učit“. „Pro ty děti to byla změna k lepšímu. Jenže ty děti, ani rodiče to tak nevnímali, 

protože nebyli zvyklí nic dělat a slyšeli, že jsou všichni úžasní. Ale děti by se měly učit, měly by být k 

něčemu vedeny.“ Stejnou zkušenost má i pan ředitel, který tvrdí, že rodiče většinou protestují 

proti změně učitele, i když je to často změna k lepšímu. Málokdy to ovšem přiznají, i když 

ředitelka popisuje situaci, kdy se rodiče a posteriori „chytili za nos“ a dokázali ocenit kvality 

přísné učitelky matematiky.  

Ideální stav přiřazování učitelů na nižším stupni.  

Ředitelka: Přiřazování učitelů do tříd považuje za ředitelskou alchymii. Pro rodiče žáků 

je ideální rozhodně neměnit učitele každý rok. Ale alespoň jedna změna by proběhnout měla. Pro 

učitele i školu je ideální nějaký stav rovnováhy, kdy se sejdou učitelé, kteří chtějí učit v 1.–3. 

ročníku, a ti, kteří ve 4.– 5. ročníku.  

Ředitel: Považuje přiřazování učitelů za velmi obtížné, rád by všem vyhověl, ale 

v některých případech to není možné. Důležité jsou osobní rozhovory mezi ředitelem a učitelem. 

Má zkušenosti, že rodiče žáků nejsou rádi za změnu třídního učitele, změny jsou pro většinu lidí 

obtížné. Považuje za důležité, aby se žákům během nižšího stupně alespoň jednou změnil třídní 

učitel. 
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Shrnutí a srovnání názorů obou vedoucích pracovníků rekapituluje tabulka (Tabulka 7 - 

Výsledky vedení školy 7). 

Tabulka 7 - Výsledky vedení školy 

  Ředitelka Ředitel 

Kdo je špatný (dobrý) učitel? Špatný učitel nemá rád děti, 

vystudoval pedagogickou 

fakultu, protože to bylo 

nejsnazší. Taky se dobrý učitel 

může zhoršit- např. vyhoření.  

Mluví o osobní zkušenosti. 

Byl třídní učitel ve třídě dětí, 

které měly v prvním ročníku 

učitele, který je nenaučil číst 

a psát. To je špatný učitel.  

Jak si má vedení školy poradit 

s neefektivním učitelem? 

V případě staršího 

"vyhořelého" učitele se snažit 

motivovat. Pokud jde o 

mladého člověka, mluvit s ním, 

kontrolovat.    

Vedení školy musí dbát na 

kvalitu pedagogického 

sboru, kontrolovat.  

Jak jednáte v takovém případě 

vy?  

Měla ve sboru pedagoga, který 

neodváděl svou práci dobře, 

snažila se mu pomoct, ale 

situace se nezlepšila, 

s pedagogem se rozloučila 

(dostal výpověď).  

Důsledná kontrola, pro to, 

aby vyhodil pedagoga musí 

být závažné pochybení, 

protože je málo učitelů.  

Může učitel obsáhnout kurikulum 

všech 5 ročníků? 

ANO. I když obsah výuky 

vyšších ročníků je těžší. 

ANO i NE, je to hodně 

individuální. Nejde o znalosti 

(ty zvládnou všichni), ale o 

didaktiku.  

Mají mít rodiče právo zasahovat 

do výběru? 

NE. NE. 

Mají mít učitelé právo zasahovat 

do výběru? 

ANO. Podle svých slov měla 

štěstí a vždycky šla do ročníku, 

kam chtěla. Případně, kam 

bylo potřeba, ale chápala to. 

Nikdy jí nebylo nařízeno 

direktivně.  

ANO. Jako učitel mohl 

zasahovat do výběru, když 

nastupoval, mohl jít buď do 

první, nebo čtvrté třídy. 

Poté učil "jak to bylo třeba".  
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  Ředitelka Ředitel 

Může absolvent nastoupit do 

prvního ročníku? 

ANO.  ANO i NE. Kdyby měl jako 

ředitel na výběr, nedal by 

absolventa učit první ročník.  

Může být změna třídního učitele 

změnou k lepšímu? 

ANO.  Ale pro rodiče žáků i 

žáky to může být i naopak.  

ANO. Rodiče žáků to tak ale 

nevidí.  

Názory na looping/ ideální stav Zdůrazňuje výhody loopingu 

pro žáky a rodiče žáků. Jedna 

změna po třetím ročníku je 

ideální.  

Během školní docházky na 

nižším stupni by se učitel 

měl aspoň jednou učitel 

změnit.  

(Zdroj: autorka) 

3.3  Učitelé  

3.3.1 Looping, výhody a nevýhody loopingu 

Všechny mé respondentky upřednostňují setrvávání učitele s třídou minimálně dva a 

více let. Všechny zdůrazňují spíš benefity loopingu, kromě výukového procesu vzniká mezi 

učitelem a žákem vztah. Učitel se učí společně se třídou, rostou společně, vyvíjí se v čase. 

Učitelovo působení se zúročuje v čase. Když mi učitelky odpovídaly takto jednostranně, snažila 

jsem se hrát roli „ďáblova advokáta“, navrhovala jsem výhody učitelství pro jeden ročník, kdy by 

učitel měl hotové přípravy, testy, jen by piloval k dokonalosti výuku. Učitelky odpovídaly, že by 

to byla rutina, nuda, že je každá třída jiná a přípravy se nedají recyklovat. Dále zdůrazňovaly, že 

v české škole nemá střídání učitele tradici, že dětem trvá, než si zvyknou na nového učitele. 

Nicméně uznaly, že pokud setrvává učitel se třídou 5 let, může to nést více problémů než užitku. 

Učitelka Modrá je třídní učitelkou od 1. do 4. ročníku. Popisuje, že v současné 4. třídě bojuje 

s tím, že má nyní na své žáky vyšší nároky, protože už jsou starší, samostatnější, ale oni nechtějí 

přistoupit na nový systém. Zajímavé je, že všechny učitelky znají ze svého okolí případy, kdy si 

učitelka na žáka „zasedne“ a většinou uznávají, že změna učitele může být změnou k lepšímu. 

Optimální návrh systém přiřazování učitele do třídy  

Učitelka Zlatá si jako jediná myslí, že by měl prvostupňový učitel projít celou škálu 

ročníků. V její výpovědi se projevuje trochu rozpor, když současně říká, že ideální podle ní je mít 
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ročník 1.–3. a 4.–5., ale sama by nechtěla ustrnout ani u menších děti, ani u větších. Učitelka 

Měděná pro sebe preferuje učení 4.–5. ročníku a vyhovoval by jí systém, kdy by stále opakovala 

tyto dva ročníky. Učitelka Modrá si myslí, že mohou být učitelé na nižším stupni, kteří zvládnou 

všech 5 ročníku, ale jsou to výjimky, sama raději učí starší děti a podle ní je ideální, když je 

elementarista, který bude učit 1.–2. ročník a potom se změní učitel na 3.–5. ročník. Stejný názor 

má i učitelka Pistáciová, která osobně preferuje starší ročníky (má zkušenost s výukou na 

druhém stupni).   

Rozchází se zkušenosti se vztahem k vedení a možnosti volby preferovaného ročníku. 

Učitelka Zlatá má zkušenost s působením na více školách a vždy měla pocit, že může ovlivnit, do 

jaké třídy nastoupí. Podle ní je důležité bezpečné prostředí, kdy se učitelé mezi sebou domluví a 

nedostanou přiřazenou třídu rozkazem, to je podle ní nejhorší možný způsob přiřazení učitele 

do třídy. Úplně opačný názor má učitelka Měděná, ta se domnívá, že ředitel by měl se všemi 

učiteli promluvit, vyslechnout je, ale pak direktivně rozhodnout. Na druhou stranu, pokud by ji 

ředitel školy přiřadil jako třídní učitelku 1. ročníku, který nechce učit, podala by výpověď. 

Učitelky Modrá a Pistáciová se domnívají, že přiřazování učitele do třídy je kompromis, někdo to 

vždy dělat musí.  

Může absolvent nastoupit jako učitel do první třídy?  

Všechny učitelky se shodují na tom, že škála ročníků na nižším stupni ZŠ je široká. První 

ročník je označován jako prodloužená mateřská škola, který se nedá srovnat s výukou v 5. 

ročníku. Pouze učitelka Zlatá začala svou pedagogickou kariéru nástupem do 1. třídy a domnívá 

se, že je to možné, pokud si na to začínající učitel troufá.  Stejný názor zastává i učitelka Měděná, 

která říká, že absolvent sice nemá zkušenosti, ale dožene to nadšením a čerstvými poznatky. 

Učitelka Pistáciová i Modrá si myslí, že se čerstvý absolvent do prvního ročníku nehodí. Učitelka 

Modrá se domnívá, že první ročník je na výuku nejnáročnější a je lepší, když do něj nastupuje 

zkušenější pedagog, ale připouští možnost, že mohou být výjimky. Učitelka Pistáciová hodnotí 

situace podle sebe, sama by nechtěla nikdy do prvního ročníku, protože učitel musí mít jisté 

vlohy, které se ve škole rozhodně nenaučí.  

Vnímání přiřazování z pozice učitelky a matky 

Jedna z nejzajímavějších skutečností, která mimoděk vyplynula ze srovnávání výpovědí 

učitelek, byla dle mého názoru v tom, jak se mění perspektiva vnímání přiřazování učitele 

z pozice učitelky a rodiče. Z pozice učitelky razantně odmítly, že by rodiče měly ovlivňovat 

rozhodnutí ředitele na přiřazení učitele do určité třídy. Ovšem z pozice matky se často vynořila 

nějaká „hrozná učitelka“, které se rády zbavily. Učitelka Měděná si dokonce stěžovala u ředitelky 

školy, protože učitelka si na její dceru zasedla. Učitelka Modrá zažila situaci, kdy si rodiče 

spolužáků její dcery vydobyli, aby s nimi třídní učitelka pokračovala do 4. třídy. Do třetí třídy 
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byla tato učitelka podle ní vynikající, ale 4. třídu už nezvládala. Učitelka Modrá zvažovala, že 

kvůli neodbornosti této učitelky a nezvládání kázně přesune dceru do jiné školy, ale převážil 

fakt, že se dcera cítila ve třídě bezpečně, měla tam kamarády. Všechny učitelky se během své 

praxe setkaly s kolegyní, kterou by nechtěly jako učitelku pro vlastní dítě. 

Komparace výroků učitelů je obsažena v tabulce (Tabulka 8). 
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Tabulka 8 - Výsledky učitelé 

  Uč. Zlatá  Uč. Měděná  Uč. Modrá Uč. Pistáciová 

I. Praxe učitelství na ZŠ (v letech) 19 2 15 13 

II. Třídnictví na ZŠ 2 a více let? (Pohled do 

minulosti.)  

ANO (3, 5, 5, 3 a 2 

roky) 

NE ANO (4, 2, 4, 2 a 1 rok) ANO (5 a 4 roky) 

III. Preferuje looping? ANO ANO ANO ANO 

IV. Názor na výhody loopingu.  Při setrvání učitele 

s konkrétní třídou se 

zúročuje práce. Učitel 

vidí pokrok, vývoj. 

Vedle části vzdělávání 

je část lidská. Třída se 

vyvíjí v čase, to je 

zajímavé pozorovat. 

Třídě trvá, než si na 

nového učitele zvykne.  

Učitel se s dětmi sžije, 

nerad je opouští. Učitel 

si může rozložit práci, 

víc plánovat.  

V. Názor na nevýhody loopingu.  Když je učitel 5 let se 

třídou, pořád klade 

stejný typ otázek, je to 

jednostranný přístup. 

Učitel si zaškatulkuje 

žáka a táhne se to 

s žákem, i když to 

objektivně už není 

pravda.  

Pokud je učitel s dětmi 

od 1. třídy, ve 4. třídě 

se těžko přepíná 

z mateřského přístupu 

na „přísnější“ režim. 

Děti si zvyknou na 

požadavky a styl práce 

jednoho učitele. 
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  Uč. Zlatá  Uč. Měděná  Uč. Modrá Uč. Pistáciová 

VI.  Využívá opakovaně přípravy z jednoho 

ročníku pro více tříd? 

NE. Učitel tráví ve 

třídě tolik času a žije 

s tou třídou. Třídy jsou 

jiné, někde žijí zvířaty, 

tak „se učí na 

zvířatech“.  

NE. „Jsem chaotik. 

Učila jsem na střední 

škole, připravovala 

jsem maturanty a 

vždycky jsem si 

připravovala ty 

maturitní otázky znovu 

s nimi.“  

NE. „Každá skupina je 

jiná, má jinou 

dynamiku. Záleží i na 

jednotlivcích, z jakého 

prostředí přichází. 

Třeba na naší škole děti 

hodně znají přírodu a 

na tom se dá stavět.“  

ANO i NE. „Mám 

spoustu materiálů, ale 

jsou spíš tematické, 

přetahuji to do různých 

ročníků. Ale přípravy si 

dělám na každou 

hodinu.“ 

VII.  Preferuje nějaký ročník? (Jaký?) NE. Myslí si, že by 

každý učitel měl projít 

tou škálou 1.-5. 

ročník.   

ANO. Čím starší, tím 

lepší. Nemohla by učit 

první ročník. 

ANO. Radši učím starší 

děti-3.-5. třída.  

ANO. Čím starší děti, 

tím lepší.  

VIII. Může absolvent pedagogické fakulty 

nastoupit jako třídní učitel do první 

třídy?  

ANO. Pokud si na to 

učitel troufá. 

ANO. Absolvent má 

hodně poznatků a je 

nadšený, to převýší 

nedostatek zkušeností.  

 

NE. Jenom ve 

výjimečných případech 

a musí jít o 

elementaristu.  

NE.  
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  Uč. Zlatá  Uč. Měděná  Uč. Modrá Uč. Pistáciová 

IX. Vzpomene si na jednu třídu, kterou 

učila obzvlášť ráda? (Čím to bylo?) 

NE. To takhle nemůže 

říct. Člověk si s dětmi 

vždycky vytvoří vztah, 

je to životní etapa.  

ANO, ale bylo to na 

střední škole. Sedli 

jsme si, stejný smysl 

pro humor, hodiny v té 

třídě, to byla radost.  

NE. Všechny třídy, 

které měla dlouho učila 

ráda. 

NE. Byla jsem dvakrát 

třídní na druhém stupni 

ZŠ, obě třídy jsem měla 

ráda.  

X. Učivo, které učí ráda.  NE konkrétní učivo. 

Všechny ročníky na 

nižším stupni. 

Angličtina a čeština 

(Nezáleží tolik na učivu, 

ale na třídě.) 

Vlastivěda Angličtina 

X. Učivo, které učí nerada. Hudební výchova.  Nezáleží na učivu, ale 

na třídě.  

Hudební výchova  Nemám. („Preferuji 

starší ročníky, ale učivo 

NE.“) 

XI. Zkušenost jako rodič. Preferuje 

looping? 

ANO, ale NE celých 5 

let. U svých dětí byla 

vždycky ráda za 

změnu učitele, dětem 

to bylo jedno.  

ANO, ale NE celých 5 

let. Má negativní 

zkušenost, mělo by 

dojít ke změně.  

ANO, ale NE celých 5 

let.  

- 

XII. Umí si představit, že by opakovaně 

učila stejný ročník? 

NE. Neumí si 

představit, v české 

škole to nemá tradici, 

třída se po jednom 

roce neopouští.  

NE. Učitelky by 

„zblbly“.   

ANO, ale mám ráda 

dynamiku třídy a její 

vývoj, roste s ní a to ji 

na tom baví.  

ANO. 



 

37 

  Uč. Zlatá  Uč. Měděná  Uč. Modrá Uč. Pistáciová 

XIII. Má pocit, že může ovlivnit, do jaké 

třídy v září nastoupí? (vztah k vedení) 

ANO. V předchozích 

školách ten pocit 

měla. Všude kde byla, 

měla pocit, že se mají 

učitelé domluvit, že to 

nemají dostat 

direktivně od šéfa.  

ANO i NE. Obecně si 

myslím, že by si ředitel 

měl všechny 

vyslechnout a potom 

určit direktivně.  

ANO i NE. Záleží na 

tom, jaký má učitel 

vztah s vedením, 

nakonec je to vždy 

kompromis.  

NE. Učitel učí to, co na 

něj zbyde.  

XIV. Osobní zkušenosti-zná ze svého okolí 

učitele, který si zasedl na žáka? Nebo 

situaci, kdy změna učitele prospěla? 

ANO.  ANO. ANO.  Asi ANO.   

XV. Jaký je optimální systém přiřazování 

učitelů do třídy? 

Ideálně 2-3 roky se 

třídou.  

Dělit na 1.-3. ročník a 

4.-5. ročník.  

Dělit na 1.-2. ročník a 

potom 3.-5. ročník.  

Dělit na 1.-2. a potom 

3.-5. ročník. 

(zdroj: autorka)



 

38 

3.4 Rodiče žáků  

Vzhledem k tomu, že názory rodičů jsou ovlivněny jejich vzpomínkami na vlastní školní 

docházku, tak také zkušeností s učiteli starších sourozenců žáků, kteří byli aktuálně zahrnuti do 

výzkumu, rozhodla jsem se prezentovat data nejdříve podle jednotlivých respondentů. Tak lze 

sledovat souvislosti v rámci těchto „vnořených případů“ v označení Yina (2014). 

Paní Albatrosová  

 

Obrázek 1 - Vnučka paní Albatrosové 

Paní Albatrosová má tři dospělé dcery, pracuje jako sekretářka. Do zkoumané školy nyní 

chodí dcera nejstarší dcery, její vnučka. Všechny dcery prošly naší základní školou. Dění ve škole 

se jí tedy bezprostředně dotýkalo a dlouhodobě ji zajímá. Hovořila jsem s ní o zkušenostech a 

názorech na změnu třídního učitele, ale i o historii a vývoji školy.  

Vnučka paní Albatrosové chodí v tomto školním roce do 3. ročníku. V prvním ročníku 

měla paní učitelku Fialovou, která na konci školního roku 2016/2017 odešla ze školy. Rodina 

paní Albatrosové na chystanou změnu učitelky reagovala s obavou, nevěděli, co je čeká, bylo to 

spíš nepříjemné. Před přibližně deseti lety totiž do školy chodila nejmladší dcera paní 

Albatrosové Alice. To bylo v době, kdy byla škola ještě málotřídka. V celé škole byl jen ředitel, 

dva učitelé a asi 20 žáků. Ve škole se tehdy odehrávalo mnoho změn, Alici se často střídali 

učitelé, Albatrosovi chodili na zasedání obce, kde se řešila budoucnost školy. „Bylo to tehdy 

strašně složité a žily tím celé rodiny.“ Škola se tehdy úplně rozpadla, ředitelku odvolali a paní 

Albatrosová umístila dceru do jiné školy. Možná i proto vnímala chystanou změnu poměrně 

nelibě. Nakonec spolehla na učitele ve škole, věřila, že na těch škola stojí, že by mezi sebou 

učitelky nesnesly někoho, kdo by fungoval neefektivně, k neprospěchu žáků.  
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V rodině se tedy uklidnili a domluvili se s vnučkou, že pokud bude chtít (svou bývalou) 

paní učitelku Fialovou vidět, mohou ji snadno navštívit. Na chystanou změnu vnučka reagovala 

dobře. Paní Albatrosová je přesvědčená o tom, že dítě vnímá změnu učitele přes své rodiče. 

„Pokud rodiče doma moc neprobírají situaci ve škole, pokud je ta změna plynulá a těm dětem se 

nijak neubližuje, tak si myslím, že to může být i změna k lepšímu.“ 

Ve druhém ročníku se tedy změnila vnučce učitelka, její třídní se stala paní učitelka 

Měděná, která měla v minulém školním roce 5. ročník. Paní Albatrosová ví, že vnučka v první 

třídě potřebovala hodně pozitivní motivace, hodně chválit, laskavý přístup, spíš „maminku a 

babičku“ než paní učitelku. Myslí si, že paní učitelka Měděná přinesla do třídy laskavou 

přísnost/přísnou laskavost. „A tou změnou tedy dostala mnohem pevnější režim. Umím si 

představit, že kdyby v prvním ročníku dostala trojku, tak by se sesypala. Teď ne, protože paní 

učitelka tolik ty známky neřeší. Je to informace o tom, co jí tolik nejde a co se má doučit.“   

Paní Albatrosová si myslí, že učitelé se liší způsobem, kterým chtějí dojít k cíli. Jsou podle 

ní autoritativní učitelé a laskaví učitelé. Musí být hodně obtížné vychovávat a vzdělávat zároveň. 

Ze zkušeností je to tak, že ti laskaví učitelé jsou k žákům příliš benevolentní, říkají si, že žákům 

učivo příliš nejde, ale snaží se. Nechtějí jim dávat špatné známky. To jsou podle paní Albatrosové 

typy učitelů, kteří „ (…) odcházejí ze školy zpocení, unavení a s migrénou a ty děti stejně nebudou 

nic umět.“ Vyhovuje jí spíš ten ráznější typ učitele, který nastavuje pravidla a mantinely. Tvrdí, že 

přílišná liberálnost dětem škodí. Má čerstvou zkušenost ze sportovního soustředění, kam 

doprovodila svou vnučku.  „Ty děti prostě vlítly do jídelny a za pár minut z ní udělaly kůlničku na 

dříví, najedly se a odešly, nepozdravily, nepoděkovaly.“ To je pro ni nepřípustné. I když je babička, 

snaží se držet nad vnučkou „pevnou ruku“, vypráví, že vnučka často říká: „ale moje kamarádky to 

mohou“ nebo „naší paní učitelce to nevadí“, ale paní Albatrosová ji vždy říká, ale mně to vadí. Zde 

se projevuje důležitost očekávání a postojů vůči škole nejen rodičů, ale také prarodičů.  

Výhody v setrvání učitele s dítětem jsou, že si mezi sebou utvoří hlubší vztah, učitel zná 

žáka. Na druhou stranu, některé ty mateřské typy učitelek, potřebné na začátku školní docházky, 

potom neustojí vývoj a změnu chování dětí. Změna učitele může být pro dítě na nižším stupni 

k prospěchu. Proto by v ideálním případě měnila střídání po 2-3 letech. Vrátila by zpět původní 

„národku“, tedy čtyři ročníky na nižším stupni ZŠ. (Tak byla uspořádána česká primární škola od 

reformy v sedmdesátých letech minulého století do začátku devadesátých let, kdy se opět první 

stupeň prodloužil na pět let.) Systémově by ale nezaváděla pravidelné střídání učitelů (např. 1. a 

2. ročník a 3. a 4. ročník), pokud to funguje, je ten první stupeň opravdu víc o výchově a patří tam 

jeden učitel. (Zde lze pozorovat opět jistý rozpor v názorech respondentky.) 
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Rodiče žáků by měli mít pouze poradní hlas při výběru třídního učitele. Zvlášť v malé 

obci je specifické, že se lidé znají, předávají si informace. Nicméně rozhodovat by mělo vedení 

školy.  

Paní Albatrosová zažila několik ředitelů ve škole. Pamatuje školu i v dobách, kdy měla 

přibližně 20 žáků. Problematické je podle ní závislost školy na zřizovateli. „Čistě můj osobní 

názor je, že je špatné, když je škola závislá na dalším mocenstvu. Je to pořád o autoritách. Když má 

ředitel vyhovět obci i rodičům žáků, nemůže to fungovat.“ Další nebezpečí jsou podle ní rodiče 

žáků, kteří nepřijímají autoritu školy a učitelů. Rodiče potom svými požadavky a stížnostmi 

komplikují práci učitelům a mohou způsobit i rozpad školy. I přesto vidí vývoj školy spíše 

pozitivně. Je spokojená se současnou třídní učitelkou.  

Paní Brhlíková  

 

Obrázek 2 - Dcera paní Brhlíkové 

Paní Brhlíková pracuje jako kadeřnice a družinářka ve škole. Má dceru ve 3. ročníku. 

Vzpomíná, že když chodila sama do školy, bylo jich ve třídě 36, a to chodila do 1. E. Pamatuje si 

ale, že měli stále stejnou třídní učitelku, ale měnili se jim učitelé na různé odborné předměty.  

Protože má dceru ve stejné třídě, kde je vnučka paní Albatrosové, její výpovědi se týkají 

stejných událostí (odchod třídní učitelky Fialové po prvním ročníku). Při změně třídní učitelky jí 

a manželovi záleželo především na reakci dcery, která byla přiměřená. Dcera věděla, že příští rok 

bude mít paní učitelku Měděnou, kterou znala ze školy, a přijala to. Paní Brhlíková doslovně 

řekla: „ (…) žádné drama se u nás doma nekonalo.“ Když přišla do třídy paní učitelka Měděná, 

došlo ale podle paní Brhlíkové k mnoha změnám. Podle ní se učitelky liší podle toho, jaké mají 

nároky na děti, jak k nim přistupují. Záleží také na osobním vztahu učitele a dítěte, na tom, jestli 

„si sednou“. Paní učitelka Měděná má oproti paní učitelce Fialové mnohem větší nároky na děti. 

Paní Brhlíková se byla podívat v hodině paní učitelky a všimla si, že používá hodně cizích slov, 
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která třeba dětem vysvětluje, ale pro děti je potom těžké vrátit pozornost k původnímu tématu. 

Paní Brhlíková si myslí, že má její dcera poruchu porozumění textu a od začátku druhého 

ročníku „ (…) museli začít strašně neskutečně makat“.     

Paní Brhlíkové záleží na lidském přístupu učitele. Od dobrého učitele očekává, že děti 

hodně naučí, že bude schopný děti vtáhnout do výuky. Neméně důležité je i schopnost stmelovat 

třídu, vytvářet bezpečné prostředí, aby se nikdo nebál říct svůj názor, zeptat se, říct něco špatně 

atd. Perfektního učitele charakterizuje také to, že naučí i děti, které nejsou tolik bystré. Musí 

všechno naučit i děti, které mají různé potíže nebo specifické poruchy učení. Ideální učitel se 

připravuje na hodiny, hodiny jsou pestré, on je dokáže vtáhnout. Ideální představa je taková, že 

se děti budou těšit do školy a ve škole se toho hodně naučí. Není dobré, když dítě přijde domu a 

začíná s rodičem probírat látku.  

Pokud učitel setrvá se třídou, výhody vidí v tom, že učitel vidí vývoj v širším horizontu, že 

by mohl ocenit, že třeba za delší dobu dítě k něčemu dozrálo, něco se naučilo, zlepšilo se. Výhoda 

ve střídání učitelů je zase to, že dítě pozná více přístupů, více povah, což se jim hodí do života. 

Nejdůležitější učitel je v první třídě. Paní Brhlíková si myslí, že ne každý učitel umí první třídu 

učit. Je důležité, aby děti v první třídě měly učitele, který jim pomůže zvládnout přechod 

z mateřské školy.   

Paní Čápová  

 

Obrázek 3 - Syn a dcera paní Čápové 

Paní Čápová dříve pracovala jako asistentka místostarosty, nyní se rozhodla zůstat v 

domácnosti. Má syna v 7. ročníku, který navštěvoval naši školu, a dceru ve 3. ročníku. Děti 

nemají specifické poruchy učení. Sama si pamatuje ze své školní docházky, že se jí na nižším 

stupni vystřídali celkem 3 třídní učitelé. Pamatuje si, že měla v prvním ročníku laskavou, hodnou 
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paní učitelku, kterou vystřídal přísný učitel, který do školy přešel ze zvláštní školy. To byla 

zásadní změna, takže tu druhou změnu už ani tolik neprožívala.  

Její syn měl první a necelý druhý ročník paní učitelku Bílou, další dva roky paní učitelku 

Fialovou a v pátém ročníku paní učitelku Měděnou. Dcera měla v prvním ročníku paní učitelku 

Fialovou a v druhém a třetím ročníku paní učitelku Měděnou. Paní Čápová nejvíc prožívala asi 

první změnu učitelky u syna, protože měli paní učitelku Bílou moc rádi. Odcházela, protože byla 

těhotná. Paní Čápová měla spíš obavu z reakce syna, protože to bylo teprve na konci druhého 

ročníku, pro ni samotnou to byl takový hezký důvod, takže měla radost s paní učitelkou a přála jí 

to. Na konci čtvrtého ročníku se na změnu učitele těšila. Dceru učila v prvním ročníku paní 

učitelka Fialová, která potom odešla ze školy. „Já jsem věděla, že ji bude učit paní učitelka Měděná, 

takže jsem se na tu změnu úplně těšila.“ Děti reagovaly na změnu učitelů dobře, mnohem lépe, než 

si rodiče původně mysleli. Paní Čápová si myslí, že to děti prožívají tak, jak to prožívají jejich 

rodiče. „Ale já jsem věděla, jakou paní učitelku dostane, a byla jsem ráda. Tím, že jsem byla v klidu, i 

ona byla v klidu.“ 

Ze svých zkušeností paní Čápová hodně dbá na osobní vztah učitele a žáka. Učivo je 

samozřejmě důležité, ale kruciální je osobní vztah. Její děti měly (a mají) na nižším stupni vždy 

učitelky, ženy. První synova učitelka dokázala skloubit laskavost a zároveň systém, což je 

nejzásadnější. Učitelky se liší v přístupu k žákům. O kvalitě učitele vypovídá i to, jak na něj 

reaguje třída jako celek. Když měl syn v páté třídě paní učitelku Měděnou, došlo v té třídě ke 

změně k lepšímu. Mohlo to být samozřejmě tím, že ty děti vyzrály, dostaly rozum, ale 

respondentka si myslí, že záleží na osobě učitele. Syn neměl dobrý vztah s paní učitelkou 

Fialovou, možná to bylo i oboustranné. „Já to ale znám z vlastní zkušenosti, bohužel a udivuje mě 

to, jsou děti, které mi nejsou sympatické.“ V pátém ročníku se ten kolektiv jako zázrakem stmelil, 

děti už nebyly rozdělené na skupinky. „Dobrý učitel musí mít rád děti. Má své nároky a dovede být 

laskavý. Dovede posuzovat rovně, je spravedlivý.“ Ideální učitel si musí umět zjednat respekt, ale 

zároveň být laskavý a měřit všem stejně.  

Dcera paní Čápové měla v prvním ročníku paní učitelku Fialovou a ve druhém paní 

učitelku Měděnou. Ví, že je pro děti důležitý řád, který jim paní učitelka Měděná nastolila.  

Jako nevýhodu setrvání učitele se třídou vidí v tom, že dítě může natrefit na učitele, se 

kterým si nesednou. „Když by měl každý rok jinou paní učitelku, tam se pravděpodobnost toho, že 

potká někoho sobě blízkého, zvyšuje.“ Kladně hodnotí i poloodbornou výuku. Pro děti je to 

zpestření, změna. Pro učitele by možná bylo snazší, specializovat se pouze na jeden ročník. 

Nemůže porovnávat, protože oběma dětem se učitelky změnily, ale nakonec si myslí, že změny 
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třídních učitelů nakonec děti snáší dobře a je to i dobrá příprava na druhý stupeň, kdy se jim 

učitelé mění mnohem častěji.  

Paní Drozdová 

 

Obrázek 4 - Dcera paní Drozdové 

Paní Drozdová má dceru ve třetím ročníku. Byla s dcerou v pedagogicko-psychologické 

poradně, protože má problémy se čtením, má trochu dyslexii. Pracuje jako kuchařka ve školní 

jídelně.  

Když se dozvěděla, že bude mít její dcera jinou paní učitelku, bylo jí to líto. Dcera měla 

v první třídě paní učitelku Fialovou. Paní Drozdová pracuje ve školní jídelně a paní učitelku 

Fialovou znala. „Ona mi řekla, proč odchází. Nepohodly se s ředitelkou, takže jsem to brala tak, jak 

to je, že se takhle rozhodla. Já jsem taky dala výpověď v práci, ve které jsem nebyla spokojená. To je 

každého volba.“ Dcera měla paní učitelku moc ráda a bylo jí to líto, ale když jí to doma vysvětlili, 

pochopila to a potom se docela i těšila na novou paní učitelku. S paní učitelkou Měděnou se děti 

začaly víc učit. „V té první třídě to bylo strašně volné. Říkala jsem si, že jedou strašně pomalu. Na 

všechno byl čas, paní učitelka říkala, že to nemusí umět, to se doučí atd.“ Jenže já jsem se setkávala 

i s dětmi z jiných škol a ty toho uměly mnohem víc. Nakonec si myslím, že mojí dceři ta změna 

prospěla.  

Učitelé se liší v přístupu k práci. Někteří jsou přísnější ve známkování, někteří náročnější, 

někteří kladou důraz na samostatnou práci. Dobrý učitel je ten, který zaujme děti, dovede je 

motivovat k tomu, aby se pořád zlepšovaly. „Naší dceři nejde číst, my se snažíme a děláme pro 

zlepšení opravdu hodně. Paní učitelka o tom ví, ale možná by mohla mít ještě větší pochopení. I tak 

by si ale přála, kdyby paní učitelka Měděná měla děti až do pátého ročníku.“ Zároveň připouští, že 

změna učitele může být i změnou k lepšímu a nemusí to být na škodu, to si před změnou třídních 
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učitelek nemyslela. Pokud učitel zůstává se třídou více let, má to své výhody, více pozná své 

žáky, „(…) může k něčemu přihlédnout. Zná rodiče, ví, co si může dovolit, je tam větší důvěra.“  

Paní Holubová  

 

Obrázek 5 - Dcera a syn paní Holubové 

Paní Holubová má dceru v mateřské školce, syna v prvním ročníku a dceru ve třetím 

ročníku. Pracuje jako analytik v bance.   

Dceři paní Holubové se ve škole změnila paní učitelka. V prvním ročníku měla paní 

učitelku Fialovou, která odešla ze školy a od druhého ročníku do současnosti má paní učitelku 

Měděnou. S manželem plánovanou změnu přijali. „Bylo to rozhodnutí školy, které jsme 

akceptovali. Nemáme žádnou potřebu zasahovat do interních záležitostí školy. Rodič si vybere 

školu, škola je odpovědná za vzdělávání, a to i výběrem učitelky, které učí naše dítě. Samozřejmě 

tam jsou osobní sympatie k učitelce, ať už ze strany rodičů nebo dítěte, ale mně prostě přijde 

přirozené, že si to škola řídí podle svých potřeb.“ Dcera chystanou změnu přijala dobře. I když 

rodiče měli paní učitelku Fialovou moc rádi, nechtěli tu změnu nějak dramatizovat, prostě to 

dceři oznámili jako fakt, a tak to také přijala. Můžeme tady vyslovit domněnku, že v prostředí 

bankovnictví a velkých firem, kde se paní Holubová pohybuje, může být vyšší mobilita 

zaměstnanců a jistý profesionálně odosobněný vztah mezi nadřízenými, podřízenými a klienty 

častější (na rozdíl od malých organizací, kde pracuje třeba paní Drozdová), proto změnu třídního 

brali „prostě jako fakt“. 

Podle paní Holubové byla učitelka Fialová víc zaměřená na malé děti, úplně je 

opečovávala, záměrně mezi nimi stírala rozdíly. Každé dítě chtěla podpořit a pochválit. Učitelka 

Měděná je více orientovaná na výkon, více u dětí podporuje soutěživého ducha. Osobnosti 

učitelek Fialové a Měděné jsou zcela odlišné.  
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Ideální učitel je ten, který přistupuje k dětem individuálně, i když to není vždy možné. 

„Každé dítě potřebuje jinou motivaci. Já mám tři děti a všechny jsou jiné. Bez ohledu na to, jak je to 

dítě chytré nebo nadané, každý člověk je jinak založený. Někdo potřebuje hodně pozitivní motivace, 

hodně chválit, někdo potřebuje občas popostrčit, někdo potřebuje větší dohled. Někomu stačí 

jednou říct, jaká jsou pravidla, a on je bude dodržovat, někomu se to musí neustále připomínat.“  

Ideální učitel se zajímá o dítě, které má před sebou. Zajímá se o ně, co jim vyhovuje, jak se 

to nebo ono dobře naučí. Špatný učitel vyloží látku, ale už ho nezajímá, jestli to padlo na úrodnou 

půdu. „Dobrý učitel se zajímá, jak se ty děti učí, co jim vyhovuje. Sleduje, co dítě neumí, proč to 

nechápe. Proč má třeba žák špatné známky. Zajímá se o to, jak by se mohl sám zlepšit, aby dítěti 

pomohl. Dobrý učitel se zajímá o výsledky svého působení.“  Paní Holubová velmi kladně hodnotí 

poloodbornou výuku. Myslí si, že učitelé by měli být zastupitelní. Myslí si, že by žáci měli mít 

během školní docházky více učitelů. „Jsem ráda, když je v ročníku učí ještě někdo jiný než třídní 

učitel, že je tam více učitelů, více pohledů. To mohou být i vychovatelky v družině, učitelky, které 

suplují. Je důležité, aby tam bylo více pohledů na žáka, nejen toho třídního učitele. To je podle mě 

základ toho, aby to bylo co nejspravedlivější, nejobjektivnější.“  

Výhod setrvání učitele se třídou je mnoho, tedy pokud tam nedojde k nějakým 

nezdravým antipatiím nebo sympatiím. Pokud vztahy fungují zdravě, tak učitel děti víc zná, 

může je víc rozvíjet, nastavit si hladinu komunikace s rodiči, která funguje a nemusí se tím tolik 

zabývat. Žákům by se ovšem na nižším stupni ZŠ měl učitel aspoň jednou změnit. Představa, že 

budou mít na nižším stupni stále stejného učitele, vlastně není dobrá. Učitel může mít své 

neoblíbence, ale také oblíbence, a to pro děti není moc dobré. Když si učitel oblíbí nějakého žáka, 

všechno mu dává zadarmo. Učitel je s ním spokojený, nikam to nevede.  

Paní Chocholoušová  

 

Obrázek 6 - Synové paní Chocholoušové 
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Paní Chocholoušová má dvě dcery. Starší dcera je v pátém ročníku a mladší ve druhém. 

Nyní paní Chocholoušová odchází na mateřskou dovolenou, pracovala jako konzultantka 

v personální agentuře.  

Mladší dcera je ve druhém ročníku a má paní učitelku Zlatou, stejně jako minulý rok. 

Starší dcera je v pátém ročníku a minulý rok paní učitelka Modrá, kterou měla od prvního 

ročníku, odešla na mateřskou dovolenou. Paní Chocholoušové bylo líto, že paní učitelka odchází, 

ale zase to byl důvod, který všichni chápali. Paní učitelka Modrá děti všechno naučila, naučila je, 

jak se chovat ve škole, že se musí poslouchat, soustředit. Za ty čtyři roky je někam dovedla. Když 

paní učitelka Modrá odešla, jako zástup přišla paní učitelka Tyrkysová, se kterou paní 

Chocholoušová nebyla spokojená: „(…) to byl zlom, ta je moc neučila, jen suplovala, předávala jim 

informace, řekla bych, že to byly dva měsíce ztraceného času.“  Když se ve třídě dozvěděli, že paní 

učitelka Modrá odchází, byli smutní. Stejně ovšem věděli, že spolu nezůstanou navždy, že po 

pátém ročníku se rozdělí a druhý stupeň absolvují na jiných školách. Dcera byla podle slov paní 

Chocholoušové smutná, přišla o takovou tu pohodu stálého učitele, kdy věděla, jak budou psát 

testy, co je asi čeká.  

Paní Chocholoušová mi svěřila, že s dcerou řešila choulostivý problém, který nechce 

detailně rozebírat. Obecně šlo o to, že dcera měla pocit, že se jí spolužáci smějí, možná se jí 

doopravdy smáli, to už se asi přesně nezjistí, ovšem zpětně se ukázalo, že celá situace souvisela 

s vedením třídní učitelky Modré. „My jsme řešili s dcerou takové osobní věci, a když paní učitelka 

Modrá odešla, tak to odeznělo. Já nevím, samozřejmě důvod může být i v tom, že se dítě vyvíjí. 

Nevím, člověk o tom přemýšlí, možná na to paní učitelka víc upozorňovala.“  

Změna učitelky přinesla své výhody i nevýhody. Paní učitelka Modrá byla přísnější a 

měla na děti větší nároky. Paní učitelka Krémová má jiný přístup, má jiné hodnocení. Pro rodiče 

bylo dobré, že se děti hodně naučily, na druhou stranu paní Chocholoušová vidí, že byla dcera 

pod vedením paní učitelky Modré pod tlakem. „Myslím si, že teď není tolik stresovaná, jako byla 

předtím. Předtím věděla, že když bude mít něco špatně, tak paní učitelka Modrá známkuje přísně.“  

Učitelé se podle paní Chocholoušové liší hlavně přístupem k dítěti a jeho rodičům. Do 

výuky a klimatu třídy se hodně promítá zkušenost učitele. Správný učitel by měl umět 

komunikovat s rodiči. Neměl by jim například neustále dokola opakovat nezdary, ale spíš 

navrhovat cesty ke zlepšení. Ani by ovšem ty nezdary neměl zamlčovat, protože rodiče stejně 

tuší, když je něco ne úplně v pořádku. Špatný učitel jen vyloží dětem látku, nebere v potaz, jak na 

to děti reagují. Pokud děti o učiteli vůbec nemluví, je to podle zkušeností paní Chocholoušové 

také špatně. Učitel musí děti umět zaujmout, vtáhnout je do výuky, naučit je i věci, které nejsou 

tolik zábavné. Zároveň ten učitel musí umět udržet třídu jako jeden tým, naučit je, aby si 
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naslouchali, podporovali se. Aby je naučil, jak řešit různé krizové situace, a to nemusí být vždy 

podle školního řádu. Nikdy by nemělo dojít k tomu, že učitel nadržuje některému dítěti, nemůže 

mít některé hodně nahoře a jiné hodně dole. Dobrého učitele nedělá jeho expertiza, různá 

školení a školy, ale vztah k dětem.  

Ideální učitel podle paní Chocholoušové neexistuje. Nevýhoda u setrvání učitele se třídou 

je, když učitel neodhalí hned všechny problémy a ty se problémy se zvětšují a nabalují na sebe, 

tak to je špatně. Výhoda je, že učitel má možnost udělat si s dítětem nějaký vztah, vidí vývoj 

dítěte, pokrok. Kdyby se nějak moc často střídali učitelé, pro některé děti by to mohlo být 

složitější. Ale je pravda, že nový učitel přinese vždycky něco nového. Nějaký nový impuls. Pokud 

by si mohla vybrat, chtěla by, aby na prvním stupni zůstával vždy jeden třídní učitel. Do výběru 

učitele pro své dítě by rodiče neměli zasahovat. „To bych pak mohla říct, že té škole nevěřím. Když 

tam dávám své dítě, tak ji přeci musím důvěřovat, je tam nějaký ředitel, tak musím té instituci 

důvěřovat. Když jdu k doktorovi, taky s ním mohou mít ostatní různé zkušenosti, ale když tam jdu 

já, je to moje rozhodnutí. Musím věřit, že to povolání dělá dobře.“ 

Paní Ibisová  

 

Obrázek 7 - Synové paní Ibisové 

Paní Ibisová je hudebnice, má pedagogické zkušenosti s dětmi z vedení sportovních 

aktivit a vyučování hry na zobcovou flétnu. Má tři děti, dva synové chodí do zkoumané školy. 

Starší syn je v pátém ročníku, mladší ve třetím.  

Paní Ibisová vzpomíná na svou školní docházku, narodila se v srpnu a rodiče zvažovali, 

jestli má nastoupit do školy, anebo mít odklad. Když se dozvěděli, že v případě nástupu do školy, 

bude mít paní učitelku, kterou měl její o dva roky starší bratr, nastoupila do školy. Paní učitelka 

byla výborná elementaristka, která na stejné škole pořád střídala první a druhý ročník. Ve třetím 
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ročníku dostali paní učitelku, která podle paní Ibisové nebyla dobrá, byla prý až zlá a na základě 

četných stížností dětí i rodičů měla paní Ibisová ve čtvrtém ročníku zase jinou paní učitelku.  

Oběma synům se v minulém školním roce změnila třídní učitelka. Mladší syn měl 

v prvním ročníku paní učitelku Fialovou a na začátku školního roku 2016/2017, kdy byl ve 

druhém ročníku, dostal paní učitelku Měděnou. Starší syn měl od začátku školní docházky paní 

učitelku Modrou, která dva měsíce před koncem synova čtvrtého ročníku odešla na mateřskou 

dovolenou. Paní Ibisová si velmi dobře vzpomíná na změnu obou učitelek, prožívali je obě 

odlišně, díky odlišným povahám svých synů.  

U mladšího syna paní Ibisová nejdříve litovala změny. „Nejdřív mě to mrzelo, protože mi 

přišlo, že s nimi má (učitelka Fialová) něco rozpracovaného, že ty děti chytily její náladu, způsob 

práce, činnost, a protože byla temperamentem hodně jiná, než můj syn, tak mu to chvíli trvalo, než 

si zvykl, aby se mu to i líbilo, aby nebyl jen poslušný. Připadalo mi to takové utnuté, myslím si, že by 

ta změna měla přijít až po tom druhém ročníku.“ Potom syn dostal paní učitelku Měděnou, a 

protože je přizpůsobivý, nebyl to – podle respondentky – pro něj žádný problém. Nakonec je 

mladší syn podle své matky spokojený, že nyní má sportovnější paní učitelku.  

U staršího syna měla mnohem větší obavy. Starší syn totiž nesnáší jakékoli změny. 

„Takový je od malička. A to tak, že nesnáší jiné postele, jiné peřiny, každá změna je vždycky špatná, 

a tak bylo jasné, že když je dlouho zvyklý na jednu učitelku, že bude šílet.“ Na druhou stranu paní 

Ibisová chápala, že paní učitelka Modrá odchází na mateřskou dovolenou, tak jí to přála a 

nemohla jí to vůbec vyčítat. Snažila se v plánovaných změnách vidět něco pozitivního, ale měla 

z nich obavy.  

Nakonec podle očekávání mladšímu synovi změna spíš prospěla. Paní učitelka Měděná 

mu vyhovuje v tom, že mají podobnou povahu, životní přístup a to, že k němu přistupuje jako ke 

staršímu. Pochopila, že první třída pro něj byla spíš taková prodloužená mateřská škola. U 

staršího syna proběhla změna hůř a doteď se vlastně ještě neadaptoval. „Když měl jako záskok 

paní učitelku Tyrkysovou, tak jsme se báli, co se stane ve škole za průšvih, vlastně jsme i zvažovali, 

jestli ho nemáme dát na měsíc pryč, aby se nestalo něco špatného, protože jsme viděli, že na to paní 

učitelka opravdu nestačí a tím, že (náš starší syn) je komplikované a nepřizpůsobivé dítě, tak jsme 

nevěděli, kdy udělá nějaký průšvih.“ Nezvykl si ani na paní učitelku Krémovou. Paní Ibisová si 

myslí, že je strašně důležité, aby si žáci a učitel sedli povahově. Synové oba potřebují vědět, proč 

mají něco dělat, neumí být slepě poslušní.  

Matka si myslí, že se učitelé liší přístupem, někdo je konzervativní, je pro frontální výuku, 

nějaký alternativní. Ovšem není to tak jednoznačné.  
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Paní Ibisová zná zkušenou učitelku, která vykazuje všechny znaky konzervatismu, 

prosazuje frontální výuku, známkování atd. Ovšem „(…) na druhou stranu, protože ji znám dobře, 

znám ji, jak s dětmi pracuje, tak vlastně neznám alternativnějšího člověka, než je ona, v nacházení 

jiných možností, přístupů. Takže říct jenom, že buď je učitel konzervativní, vím, že je strašně 

zavádějící, protože ona je obojí. Ona má úžasné hry, které sama vymýšlí, je kreativní, má spoustu 

přístupů k těm dětem, individuálních. A přesto, přijít sem, před ostatní rodiče, řeknou, že je 

ultrakonzervativec.“ S paní učitelkou Modrou měly vybudovaný vztah, i když to na začátku 

nebylo lehké. Ale došly k tomu, že obě chtějí pro syna to nejlepší, a když si třeba myslely každá 

něco jiného, tak hledaly společné řešení.  

Špatný učitel nekouká na děti jako na jednotlivce, ale na celou sociální skupinu, případně 

je může mít zaškatulkované, na zlobivé kluky a vzorné holčičky. Dobrý učitel vidí děti 

individuálně, všechny je má stejně rád, nemá oblíbence a neoblíbence. A v tom vidí rozdíl mezi 

amatérem hlídačem a profesionálním pedagogem. Opravdový učitel by měl mít ty děti stejným 

dílem rád.  

Výhody v setrvání učitele s dětmi je ve vzniklé stabilitě, vybudované důvěře, všichni si na 

sebe zvyknou, učitel má stabilní požadavky, styl práce. Zrovna řeší se starším synem zapomínání 

pomůcek a domácích úkolů, s novou paní učitelkou je mu to promíjeno. On zapomíná strašně 

často, ty dřívější poznámky a postihy to moc nezlepšovaly, ale stejně jasně věděl, že je to 

problém. Teď se mu to najednou promíjí, to je nevýhoda střídání učitelek. Paní Ibisová si 

uvědomuje, že je pro učitele obtížné přejít z laskavého přístupu v prvním ročníku 

k autoritativnímu přístupu v dalších ročnících.  

Paní Ibisová si nemyslí, že by rodiče měli právo zasahovat do výběru třídního učitele, ale 

současně dodává, že poradní hlas určitě ano. Například kdyby u staršího syna měla zůstat paní 

učitelka Tyrkysová jako třídní učitelka, tak by se dožadovala změny. Na druhou stranu by toto 

právo bylo snadno zneužitelné. Třeba by se ozvaly nějaké skupiny rodičů, že chtějí změnit učitele 

jenom proto, že by si děti stěžovaly, protože nejsou zvyklé na nějaký režim. Ve výpovědi matky 

se tu projevuje rozpor mezi obecným pravidlem, které doporučuje, a konkrétní situací týkající se 

jejího dítěte, ve které by si přála pravidlo porušit. 
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Paní Jiřičková  

 

Obrázek 8 - Děti paní Jiříčkové 

Paní Jiřičková pracuje v nakladatelství. Má tři děti, syna v 7. ročníku, dceru v 5. a 

nejmladšího syna ve 2. ročníku. Sama chodila do zkoumané základní školy ještě v době, kdy byla 

škola „málotřídka“. Do školy chodila v době, kdy se střídali dva učitelé v prvním a třetím ročníku 

a poté ve druhém a čtvrtém. Na školu moc ráda vzpomíná.  

Nejmladší syn je ve druhém ročníku a má paní učitelku Zlatou, stejně jako minulý rok. 

Dcera je v pátém ročníku, do čtvrtého měla paní učitelku Modrou, která v průběhu čtvrtého 

ročníku odešla na mateřskou a nyní má paní učitelku Krémovou. Nejstarší syn měl v prvním 

ročníku paní učitelku Bílou, která odešla ve druhém ročníku na mateřskou, potom měl paní 

učitelku Fialovou a v pátém ročníku paní učitelku Měděnou. Nejstarší syn paní Jiřičkové byl 

spolužák syna paní Čápové.  

Největší změna byla u staršího syna, jeho přechod z mateřské do základní školy byl 

složitější. S paní učitelkou Bílou se adaptoval, našel se ve škole, začalo ho to bavit. Učitelka Bílá 

podle paní Jiřičkové byla příjemná, děti naučila, s rodiči komunikovala, dávala rozumné úkoly, 

všechno bylo fajn a všichni spokojení. Takže když se dozvěděli, že bude odcházet, tak to bylo 

nepříjemné. Všechny to mrzelo, děti na ni byly zvyklé a rodiče nevěděli, co bude. Pak přišla paní 

učitelka Fialová, která měla jiné metody, byla jiná.  

U dcery byla ta změna šok. Paní učitelka Modrá rodičům říkala, že chce jejich děti mít až 

do pátého ročníku. Na druhou stranu si rodiče říkali, možná to něčemu prospěje, protože v té 

třídě děti najednou neměly mezi sebou moc dobré vztahy. „My jsme si doma říkali, možná ten 

čerstvý vzduch něčemu prospěje.“ Paní učitelka Modrá byla na začátku hodně striktní, nenechala 

si do ničeho mluvit. Všechny si nás vyslechla, ale udělala to po svém, což se potom docela 

změnilo. Potom přišla na záskok paní učitelka Tyrkysová. To z pohledu rodiče nebylo vůbec 
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dobré. Nic se neučili, ale měli docela hezký vztah. Paní Jiřičková s manželem měli po negativní 

zkušenosti se zástupem ve čtvrtém ročníku velký strach, ale zatím to (v pátém ročníku) vypadá 

pozitivně.  

Děti měly učitelku Modrou rády. Hodně je naučila. Když ve třídě oznámila, že odchází, 

děti brečely. Dcera paní Jiřičkové nebrečela, protože není „brečící typ“, ale bylo jí to také hodně 

líto. Paní Jiřičková si myslí, že hodně lidí bralo tuto změnu zbytečně jako tragédii.  

Paní Jiřičková zpětně vidí na každé učitelce pozitiva i negativa, myslí si, že retrospektivně 

se na negativa zapomíná a člověk si pamatuje to lepší. „Paní učitelka Fialová byla taková hodně 

tolerantní, hodně mírná, až to děti nemotivovalo se učit.“ Na druhou stranu paní Jiřičková viděla 

v tomto přístupu i pozitiva, protože se syn uvolnil, nebyl tolik vystresovaný a začal si věřit. 

V pátém ročníku s nimi paní učitelka Měděná mluvila jako s dospělými, „(…) nemazlila se s nimi“ 

a to jim také prospělo. Učitelé se liší třeba v přístupu k dětem, ke známkování. Dětem se nelehko 

vysvětluje, že jednička u dvou učitelek nemá stejnou váhu. „Když měl u paní učitelky Fialové 

jedničky, tak jsem ho připravovala na to, že jinde by to jednička nebyla, že by to jinde pro něj mohl 

být šok.“  

Paní Jiřičková vidí nevýhodu v setrvání učitele se žáky v tom, že si učitel může vytvořit 

příliš blízké vztahy s některými rodiči, a potom se nechová ke všem svým žákům stejně. „Někdy si 

ty učitele tady připustí rodiče moc k tělu, a ty je potom uštvou. Pak se to projeví tak, že ne na 

každého je nahlíženo stejně. Učitel by měl být spravedlivý.“ Profesionální učitel by měl mít od 

rodičů odstup. Paní Jiřičková zažila toto nespravedlivé zacházení, a proto je spíš pro střídání 

učitelů, díky kterému se zamezí vzniku bližších vtahů mezi učitelem a rodičem, potažmo žákem. 

„Z mé zkušenosti čtyřleté setrvání vytvořilo nezdravé vazby učitelky a některých rodičů“, popisuje 

paní Jiřičková, ale hned vzápětí dodává, že záleží na konkrétní situaci a osobě.   

Z výše uvedeného plyne charakteristika dobrého učitele. Výborný učitel je spravedlivý, 

bez ohledu na jeho vztahy s rodiči svých žáků. Zároveň by měl být autoritou a nepodléhat všem 

vlivům a nápadům, které přijdou zvenčí. Je samozřejmě dobré, když je ten učitel ochotný se sejít 

s rodiči, vyslechnout, ale nesmí se nechat vláčet. Rodiče žáků by neměli mít ani právo rozhodovat 

o výběru třídního učitele.  
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Paní Kormoránová  

 

Obrázek 9 - Syn paní Kormoránové 

Paní Kormoránová má dva syny, starší syn je dospělý a mladší chodí do pátého ročníku. 

Rodina Kormoránů pochází z Kazachstánu, v České republice již žijí dlouho. Syn nemá specifické 

poruchy učení, ale navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu kvůli podpoře žáka 

v bilingvním prostředí. Paní Kormoránová pracuje jako jaderný fyzik. 

Paní Kormoránová si uvědomuje, že by změnu učitele brali s manželem úplně jinak 

v případě, že by se jednalo o staršího syna. Ten před začátkem školní docházky chodil do mnoha 

školek, dokonce v jiných zemích a jazycích a byl tak více vyzrálý a připravený. Mladší syn ovšem 

nechodil do školky a paní učitelka Modrá byla jeho první a jediná třídní učitelka. Určující je i 

místo, současně jsou v situaci, kdy je obtížné změnit školu kvůli dojíždění. Dříve bydleli v Praze, 

kde je více možností, pokud žákům nebo rodičům něco nevyhovuje, mohou snadno školu změnit, 

to v místě bydliště nyní nejde. Když se dozvěděli, že jejich syn bude mít jinou třídní učitelku, byla 

to pro ně vážná změna a byli plni očekávání.  

Syn paní Kormoránové podle jejich slov, „(…) podlehl hysterii třídy, kdy měli všichni stejný 

názor“. Žáci nechtěli jinou učitelku, byli nějak naladění, věděli, jak s učitelkou Modrou 

komunikovat, byla to jistota. Jelikož syn neměl tolik zkušeností, nebyl připravený a změna 

učitelek pro něj byla velká změna.  

Došlo ovšem k nečekanému zvratu. „Časem jsme si uvědomili, že za ty změny, které se 

staly, jsme vděční my, i náš syn. Paní učitelka Tyrkysová úplně změnila přístup. Nebyla tolik 

upnutá, našemu synovi se strašně ulevilo.“ Měla k dětem jemný přístup, mluvila s nimi o běžných 

životních událostech, nepracovaly jen s učebnicí. Paní Kormoránová ví, že paní učitelka 

Tyrkysová pro většinu dětí a rodičů nebyla ideální zástup, ale stojí si za tím, že pro syna to byla 

změna k lepšímu. „My jsme najednou viděli, jak chodí do školy s mnohem větší radostí.“  

1. 2. 3. 4. 5.

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18
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Paní Kormoránová podotýká, že učitelé se liší věkem, zájmem a přístupem k dítěti. Na 

základě dřívějších zkušeností rodina paní Kormoránové nechce tolik zasahovat do výuky. Pokud 

všechno funguje tak jak má, nechtějí již tolik vstupovat do procesu výuky. Vzpomíná, že paní 

učitelku Modrou a celou třídu hodně podporovali, připravovali pro děti astronomické prohlídky, 

fyzikální pokusy, jezdili s nimi jako doprovod na různé akce. „Zpětně si myslím, že moc velké 

sbližování si paní učitelkou a řešení až privátních věcí, hlášení každého odjezdu na služební cestu, 

bylo zbytečné. Ale my jsme to dělali jen z obavy, aby to neublížilo synovi.“ S paní učitelkou 

Krémovou nakonec cítí velkou úlevu. Paní učitelka má od dětí větší odstup, rodiče mají od paní 

učitelky také větší odstup a zdá se to lepší. Na základě těchto zkušeností je paní Kormoránová 

spíše pro to, aby se dětem systémově alespoň jednou změnil třídní učitel na nižším stupni ZŠ, 

ideálně po dvou letech. Ovšem byla by pro to, aby ta změna proběhla plánovaně, aby děti předem 

viděly nového učitele a mohly ho poznat. „Ta změna u nás proběhla tak divně. Bylo to na poslední 

chvíli, my jsme paní učitelku na záskok ani neviděli.“ 

Paní Kormoránová si myslí, že by rodiče žáků rozhodně měli mít právo na výběr třídního 

učitele. „Já bych jako rodič chtěla, aby mi dopředu škola poslala takové resumé učitele, abych 

věděla, kdo to je, jaké má zkušenosti, odkud je. Zvlášť tady v malé škole, kde nemáme možnost dát 

dítě do jiné školy. Pokud si nesedneme s učitelem, tak budeme muset úplně měnit naše životy. Dítě je 

to nejcennější, co máme. Chtěla bych, aby škola nepodceňovala slovo rodičů.“ 

Tabulka 9 - Výsledky rodiče 

 

Jak potomek reagoval 

na plánovanou změnu 

učitele? 

Ideální doba setrvání 

učitele se třídou? 

Mají mít rodiče právo 

zasahovat do výběru 

třídního učitele? 

Jaký máte názor na 

poloodbornou výuku 

(střídání učitelů na 

odborné předměty)? 

babička 

Albatrosová 

OK 1.-4. ročník NE (max. poradní 

hlas) 

od 2. ročníku ANO 

maminka 

Brhlíková 

OK 1. ročník a 2.-5. 

ročník  

NE nevadí 

maminka 

Čápová  

Úplně v pohodě 

(záleží na reakci 

rodičů). 

Neví. NE vůbec nevadí, 

naopak, pro děti je 

to zpestření 
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Jak potomek reagoval 

na plánovanou změnu 

učitele? 

Ideální doba setrvání 

učitele se třídou? 

Mají mít rodiče právo 

zasahovat do výběru 

třídního učitele? 

Jaký máte názor na 

poloodbornou výuku 

(střídání učitelů na 

odborné předměty)? 

maminka 

Drozdová  

Nejdřív lítost, ale 

potom OK.  

Neví.  NE (v případě 

nespokojenosti 

mají dat dítě do 

jiné školy) 

nevadí 

maminka 

Holubová 

OK Alespoň jedna 

změna během 5 

let.  

Rozhodně NE hodnotí velmi 

kladně  

maminka 

Chocholoušová 

Nejdřív lítost, ale 

potom OK.  

1.-5. ročník  NE ANO 

maminka 

Ibisová  

Mladší syn OK, 

starší syn ŠPATNĚ 

(nesnáší jakékoliv 

změny).  

1.-5. ročník  ANO i NE (záleží 

na situaci) 

ANO 

maminka 

Jiřičková  

Nejdřív obavy, 

potom OK.  

Neví.  Rozhodně NE U malých dětí raději 

1 učitele 

maminka 

Kormoránová 

Nakonec OK. Minimálně jedna 

změna ano, možná 

i víc.  

ANO ANO 

(zdroj: autorka) 

3.5 Žáci (výsledky) 

Výzkumný rozhovor jsem vedla s žáky třetího a pátého ročníku.  

3.5.1 Třetí ročník  

Štěpán, Veronika a Ondřej 

Veronika (Čápová) znala paní učitelku Měděnou, protože předtím učila jejího bratra. 

Když se spolužáci ve třídě dozvěděli, že od druhého ročníku budou místo učitelky Fialové mít 

paní učitelku Měděnou, báli se hlavně toho, že se budou učit „jako páťáci“ a že to nebudou 

zvládat. Ze začátku to bylo hodně složité, ale už se to zlepšilo. Učitelé se podle žáků liší povahou 

a podle toho, kolik dávají domácích úkolů. Paní učitelka Měděná je dobrá učitelka, protože je 
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hodně sportovní, jezdí s nimi při tělocviku na kole a nedává moc domácích úkolů. Je hodně 

přísná, ale spravedlivá.  

Hynek a Apolenka 

Podle Hynka (Ibise) a Apolenky (Holubové) se učitelky liší snad úplně ve všem. Hlavně 

tedy v tom, jak vysvětlují učivo a jak rozumí dětem, jestli jim umí naslouchat. Učitelky se liší také 

ve známkování, ovšem to záleží i na tom, v jakém jsou ročníku. Za stejný výkon v pátém ročníku 

se dostávají horší (přísnější) známky než ve třetím ročníku. Hynek popisuje špatnou učitelku: „Je 

taková „hop hop“. Neumí vysvětlit učivo a je moc rychlá. Chce toho naučit hrozně moc, ale přitom se 

moc nenaučíme, protože jeden den je něco a další den je úplně něco jiného. Že hrozně žene ty 

stránky v učebnici.“ Učitel může nadržovat žákovi v případě, že by to byl jeho syn nebo dcera, ale 

může se to stát i v případě, že to nejsou příbuzní. Děti to už zažily. „Když někdo zlobí, tak paní 

učitelka to o něm ví a už mu nedá šanci.“   

Jindřich a Kristýna 

Oba se těšili na změnu učitelky. I když Jindřich říká, že paní učitelka Fialová byla hodná. 

Kristýně se zdálo, že na ně byla až moc hodná, všechny chválila a ona si říkala, že do dalších 

ročníků by to chtělo někoho přísnějšího. Shodují se na tom, že „tvrdší“ učitelky toho víc naučí. 

Jako dobrého učitele si představují paní učitelku Měděnou, špatný učitel by byl takový hrubý a 

dával by jen jeden pokus. Jako nebezpečné vnímají, když má dítě ve třídě svou maminku zároveň 

jako paní učitelku. Paní učitelka Měděná nemá ráda některé spolužáky, je to takové těžké, oni 

zlobí už od školky a teď kdyby se třeba i chtěli polepšit, tak jim to moc nepomůže, protože paní 

učitelka si to prostě pamatuje.  

Jonáš a Nikola 

Jonáš chodil v první třídě do jiné školy a tam se mu změnily učitelky dokonce dvakrát. Od 

druhého ročníku mají Jonáš a Nikola (Brhlíková) paní učitelku Měděnou a shodují se na tom, že 

učitelky jsou vlastně dost podobné a moc se neliší. Někdy jsou přísnější, někdy hodnější. Učitelé 

si mohou na žáka zasednout, ale není to spravedlivé.   
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Tabulka 10 - Výpovědi žáků třetího ročníku 

 
Jak prožívaly 

změnu 
učitele? 

dobrý učitel špatný učitel 

Může se stát, 
že si učitel na 
nějakého žáka 

zasedne? 

Může se stát, 
že má učitel 

nějakého žáka 
radši než 
ostatní? 

Štěpán, Veronika a 
Ondřej 

Nejdřív velké 
obavy, na 
začátku 
složité, ale 
nakonec to 
jde.  

Přísný, 
spravedlivý a 
sportovní.  

Neví.  Ano, ale jim se nestalo.  

Hynek a Apolenka Trochu líto, ale 
spíš nám to 
bylo jedno.  

Umí 
naslouchat 
dětem a 
rozumí jim, 
není "hop 
hop". 

Nevysvětlí 
všem učivo a 
"žene stránky 
v učebnici". 

Ano. Nám se 
to už ve třídě 
stalo. Když 
někdo jednou 
zlobí, je těžké 
se polepšit. 

Ano. Třeba 
kdyby byla 
učitelka 
zároveň 
maminka žáka.  

Jindřich a Kristýna  Chtěly 
přísnější 
učitelku, paní 
učitelka 
Fialová je 
chválila, i když 
si to 
nezasloužily.  

Paní učitelka 
Měděná.  

Hrubý, a kdyby 
nedával více 
šancí.  

Ano, ale někdy 
si to děti 
zaslouží.  

Ano, kdyby to 
třeba byla 
zároveň 
maminka a 
učitelka.  

Jonáš a Nikola  Normálně.  Spravedlivý. Zlý a všem by 
dával pětky. 

Ano a je to nespravedlivé! 

(zdroj: autorka) 

3.5.2 Pátý ročník 

Luisa a Lotta  

Páťáci měli od prvního do čtvrtého ročníku paní učitelku Modrou, která na konci 

čtvrtého ročníku odešla na mateřskou. Potom měli jako záskok paní učitelku Tyrkysovou a nyní 

mají paní učitelku Krémovou. Luisa a Lotta (Chocholoušová) shodně tvrdí, že jim nejdřív bylo 

líto, že paní učitelka Modrá odchází. I když teď už je to v pořádku, raději by měly až do 5. ročníku 
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stejnou paní učitelku.  Paní učitelka Krémová je moc milá a hodná. „Křičí dost, ale protože kluci 

zlobí.“ Dobrý učitel je přísný, ale zároveň hodný, neměl by moc křičet na děti, nedávat špatné 

známky. Jako špatného učitele si představují starou babičku, která by všem dávala dobré 

známky, i kdyby si to nezasloužily. U nich ve třídě učitelé nemají rádi jednoho spolužáka, který 

strašně zlobí, ale není to správné, měli by mít rádi všechny stejně.  

Petr a Pavel 

Když se Petr dozvěděl, že budou mít jinou učitelku, byl smutný, ale už na to úplně 

zapomněl, prostě teď mají jinou učitelku a je to normální. Pavel (Ibis) se těšil, ale to těšení se mu 

prý moc nevyplatilo. Na otázku, jak se učitelé liší, odpověděl, že podle toho: „(…) jak moc jsou 

tlusté“. Nakonec uznal, že to moc důležité není. Mezi paní učitelkou Modrou a Krémovou není tak 

velký rozdíl, obě chtějí, aby se děti něco naučily, dá se na ně spolehnout. Paní učitelka Modrá 

byla podle nich zkušenější a uměla si lépe poradit se zlobivým spolužákem. Jako prototyp 

špatného učitele označují chlapci paní učitelku Tyrkysovou. Říkají, že byla zlá, hloupá, vymýšlela 

si a vyhrožovala jim. Popisují, že často během výuky někam telefonovala, a když se dozvěděla, že 

to žáci řekli doma rodičům, vyhrožovala jim a paní ředitelce říkala, že to není pravda, protože 

tam stejně nemá signál. Petr říká, že učitelka Tyrkysová nechtěla nic řešit, bála se rodičů jejich 

spolužáka, a tak dělala, že nic nevidí, nekárala ho, ale všechny ostatní. „A on vždycky něco udělal, 

třeba se mnou se pral a začal si, ale dostal jsem poznámku já. Ale všichni viděli, že to není 

spravedlivé. Ale ona vždycky řekla, že to neviděla, že to nemůže posoudit.“ 

Klára, Marie a Eva 

Děvčata vzpomínají na okamžik, kdy se dozvěděla, že s nimi paní učitelka Modrá nepůjde 

do pátého ročníku, všichni ve třídě prý plakali. Teď už je to prý zase dobré, protože mají paní 

učitelku Krémovou a mají ji rádi. Paní Tyrkysovou rádi neměli, protože ona neměla ráda je a byla 

nespravedlivá. Měla strach z rodičů jednoho zlobivého spolužáka, všechno mu procházelo. Klára 

(Jiřičková) si myslí, že „(…) jí dělalo dobře, že si pro sebe říkala, že ona může rozhodovat o tom, 

kdo bude potrestaný.“ 

Dobrý učitel má rád děti, umí se k nim hezky chovat, ale zároveň je chce něco naučit, 

takže musí být trochu přísný. „Paní učitelka Modrá byla hodně přísná, ale my jsme na to byly 

zvyklé. S paní učitelkou Krémovou nepíšeme tolik testů, píšeme kratší zápisky do sešitu, ale zase si 

víc povídáme.“ Špatný učitel je paní učitelka Tyrkysová, chtěla mít všechno hotové, nechtěla nic 

řešit. „Bylo jí jedno, jestli se něco naučíme nebo ne. Brala tu práci jako stroj na peníze.“  

Paní učitelka Tyrkysová nadržovala zlobivému spolužákovi, neměla ho radši, ale bála se 

ho a jeho rodičů. Učitelé mají často své oblíbence a ty, které nemají tolik rádi. Třeba paní učitelka 

Pistáciová, která je minulý rok učila na angličtinu, je neměla moc ráda a byla na ně přísná. 
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Hlavně kvůli jednomu spolužákovi, na kterého byla už úplně alergická, protože ji pořád zlobil. To 

bylo až někdy nespravedlivé, ale bylo to asi tím, že je chtěla něco naučit a on to pořád kazil.  

Tabulka 11 - Výpovědi žáků pátého ročníku 

 Jak prožívaly 
změnu učitele? 

dobrý učitel špatný učitel 

Může se stát, 
že si učitel na 
nějakého žáka 

zasedne? 

Může se stát, 
že má učitel 

nějakého žáka 
radši než 
ostatní? 

Luisa a Lotta Raději by měly 
stejnou 
učitelku až do 
5. ročníku. 

Přísný, má rád 
děti, nekřičí, 
chápe děti a 
nedává špatné 
známky.  

Starý, nic 
nenaučí a dává 
špatné 
známky.  

Ano. U nás se 
to stalo. I když 
nějaké dítě 
zlobí, učitel by 
ho měl mít rád.  

Ano. Jeden 
spolužák 
nemusí psát 
diktáty.  

Petr a Pavel Byli smutní, ale 
teď už je to 
normální.  

Umí učit, neučí 
jen ve třídě, ale 
jde se třeba do 
přírody.  

Paní učitelka 
Tyrkysová. 
Vyhrožuje, 
vymýšlí si, 
nenaučí, 
hloupá.  

Ano. Ano. Paní 
učitelka 
Tyrkysová 
nechtěla mít 
problémy s 
rodiči jednoho 
žáka, dělala, že 
nic nevidí.  

Klára, Marie a 
Eva 

Byly smutné, 
dokonce 
brečely.  

Přísný a 
zároveň hodný.  

Paní učitelka 
Tyrkysová. 
Nezáleželo jí 
na dětech, nic 
je nenaučila, 
nechtěla nic 
řešit.  

Ano. Stalo se u 
nás ve třídě a 
nemělo by se 
to stávat.  

Ano. Paní 
učitelka 
Tyrkysová 
nadržovala 
jednomu 
spolužákovi, 
neměla ho 
radši, ale bála 
se ho.  

(zdroj autorka) 
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4 Analýza 

V této části se věnuji rozboru dat. V průběhu výzkumu jsem získala mnoho informací, 

ovšem vzhledem k tématu přiřazování učitele do tříd potažmo loopingu se vynořila jako 

nejzásadnější témata vnímání změny třídních učitelek Fialové a Měděné a Modré, Tyrkysové a 

Krémové. Na nich budu konfrontovat pohledy jednotlivých aktérů. 

4.1 Změna třídních učitelek (Fialová a Měděná) 

Ve školním roce 2015/2016 byla učitelka Měděná třídní pátého ročníku, učitelka Fialová 

prvního ročníku. Pokud by ve škole platila pravidla „čistého“ loopingu, v následujícím školním 

roce by učitelka Měděná nastoupila jako třídní do prvního ročníku a učitelka Fialová by 

pokračovala se svou třídou do druhého ročníku. Ovšem reálně učitelka Měděná nastoupila do 

druhého ročníku, učitelka Fialová odešla ze školy a do prvního ročníku nastoupila nově příchozí 

učitelka Zlatá. Z výzkumných rozhovorů, pozorování, ale i z informací respondentů, které nebyly 

nahrány,7 vyplynula možnost, že učitelka Fialová odešla ze školy, protože ředitelka chtěla, aby 

opustila svou třídu a nastoupila jako třídní do nového prvního ročníku.  

Učitelka Měděná řekla: „Vím, že kdybych měla jít do první třídy, odešla bych. První třídu 

učit nemůžu a v tom mi vedení vyšlo vstříc.“ Ředitelka přirovnává přidělování učitelek do tříd 

k alchymii, zdůrazňuje význam individuálních rozhovorů, vysvětlování a domluv. Také říká, že 

jako ředitelka mohla některé učitelce vyhovět a byla to odměna za odvedenou práci, bonus, 

nefinanční odměna. „Ale musí se to udělat takticky, aby to ostatní nepoznali.“ Na základě různých 

dat, která se vzájemně doplňují, můžeme tedy pracovat s domněnkou, že ředitelka učitelce 

Měděné pravděpodobně udělila tuto „odměnu“ a přistoupila na její preferenci ročníku. Ředitelka 

podle svých slov nikdy nikomu nepřikazovala, do jakého ročníku má nastoupit, nicméně 

potřebovala obsadit všechny ročníky. Pravděpodobně tedy učitelce Fialové nepřikázala, aby 

příští rok znovu nastoupila do prvního ročníku, ale požádala ji o to, vysvětlovala jí pohnutky, 

které ji k tomu vedou, což mohlo být i to, že pokud by do prvního ročníku přidělila učitelku 

Měděnou, odešla by ze školy. Ředitelka popisovala osobní případ, kdy fungovala jako třídní ve 

čtvrtém ročníku a ředitel ji požádal, aby šla učit do prvního ročníku a opustila svou třídu. „Když 

už mi řekli, že mám jít do nového ročníku, tak mi to vysvětlili proč, a já jsem to vzala. Nikdy jsem 

nebyla postavena do situace, že by mi něco nařídili.“ Ovšem učitelka Fialová to zřejmě „nevzala“. 

Paní Drozdová v rozhovoru naznačila, že učitelka Fialová odešla ze školy po neshodách 

s ředitelkou, protože nechtěla znovu nastoupit do prvního ročníku. Zde nastala zajímavá situace, 

                                                             
7 Problém informací, které respondenti poskytují až po vypnutí nahrávacího zařízení, a které 

mohou mít charakter drbů (gossips), je znám z metodologie orální historie. 
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kdy jedna má respondentka byla s učitelkou Fialovou ve formálním vztahu nadřízeného; a jiná se 

s ní neformálně stýkala na pracovišti. Jejich výpovědi se lišily, umožnily proto tzv. triangulaci. 

Učitelku Fialovou se mi nepodařilo kontaktovat, ale od paní Albatrosové vím, že po odchodu ze 

zkoumané školy pracuje jako asistentka ve waldorfské škole. 

Z výzkumu vyplynulo, že učitelku Fialovou měli rodiče „rádi“. Popisují ji jako vlídnou 

učitelku, kterou žáci v prvním ročníku potřebují. Paní Ibisová při změně učitelek litovala toho, že 

učitelka Fialová nebude moct dokončit započatou práci: „A tak první reakce byla, že mi to bylo 

prostě líto, že když Hynek začal být v něčem pečlivější, něžnější, přírodnější, nebo takový 

,waldorfštější´, tak najednou bude konec.“ Trochu paradoxní je, že maminka Hynka si myslí, že 

paní učitelka Měděná nyní synovi vyhovuje mnohem víc než paní učitelka Fialová, protože jsou si 

(Hynek matka a učitelka Měděná) povahově bližší přístupem k životu. Z rozhovorů s jinými 

dětmi jsem se dozvěděla, že paní učitelka má s Hynkem problémy, protože se podle spolužáků 

neumí chovat a dělá si, co chce. Její syn Hynek Ibis ze třetího ročníku mluvil nekonkrétně o 

učitelce, která chce naučit děti co nejvíc, ale nenaučí je vlastně nic, protože je moc rychlá a „(…) 

žene stránky v učebnici.“ Myslím si, že mluvil o své současné třídní učitelce Měděné.  

Zajímavé je, že učitelka Fialová a Měděná se vystřídaly ještě jednou před popisovanou 

výměnou. Ve školním roce 2014/2015 byla učitelka Fialová třídní čtvrťáků, které v následujícím 

školním roce přejala učitelka Měděná. Ředitelka o této výměně vypověděla, že učitelka Měděná 

s žáky dokázala nevídané věci, že se celý kolektiv zklidnil, lépe se učili, nezlobili. Tomu odpovídá 

i preference starších žáků učitelky Měděné. Dokládá to také výpověď matky Čápové, jejíž syn 

chodil do třídy, které se týkala výměna učitelek Fialové a Měděné v pátém ročníku.  „Konkrétně 

mi přišlo, že při třetí výměně u syna došlo z mého pohledu k velké změně k lepšímu, kolektiv se dal 

dohromady. Nevím, mohlo to být tím, že vyrostli, ale domnívám se, že za tím opravdu stojí učitelka. 

Kdybych byla úplně konkrétní, můj syn neměl dobrý osobní vztah s druhou paní učitelkou 

(Fialovou) a s tou třetí (Měděnou) ano. Nedokážu posoudit, jestli je to oboustranné, ale bylo to 

hodně znát, od toho vztahu se odvíjelo vlastně všechno.“ Zdá se, že učitelka Fialová 

preferovala/více se realizovala ve vedení mladších ročníků. To dokazuje i shoda ve výpovědi 

paní Čápové a Jiřičkové (obě měly syna ve čtvrtém ročníku s učitelkou Fialovou), které hodnotí 

změnu na třídní učitelku Měděnou pozitivně. Paní Jiřičková naznačila, že učitelka Fialová byla na 

žáky příliš mírná, a to i v známkování. „Když měl (syn) u paní učitelky Fialové jedničky, tak jsem ho 

připravovala na to, že jinde by to jednička nebyla, že by to jinde pro něj mohl být šok. A ostatní ze 

třídy na tom byli ještě hůř. Paní učitelka Měděná v pátém ročníku dost přitvrdila, ale bylo to 

skvělé.“ Působení učitelky Fialové ve 4. ročníku rodiče nehodnotí tak pozitivně, jako její působení 

v prvním ročníku. Učitelka Měděná ve školním roce 2016/2017 zase uvedla, že nerada učí 

angličtinu v současném prvním ročníku. V roce 2017/2018 učitelka Měděná přestala učit tuto 
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třídu (nyní 2. ročník) angličtinu, což bylo i podle učitelky Zlaté a rodičů jejich žáků k prospěchu 

věci.  

4.2 Změna třídních učitelek (Modrá, Tyrkysová, Krémová) 

Těhotenství bylo důvod pro odchod učitelky Modré ze 4. ročníku. Učitelka Modrá 

preferuje starší ročníky, baví ji učit přírodovědu a vlastivědu. Do zkoumané školy nastoupila 

před čtyřmi lety, z předchozí školy odešla, protože nesouhlasila s názorem vedení na budoucí 

směřování školy. Nastoupila ve školním roce 2013/2014 současně s nástupem nové ředitelky, 

kterou znala z dřívějška, a měly spolu velmi dobré vztahy. I přesto učitelka Modrá nechtěla 

nastoupit jako třídní do prvního ročníku, i když už měla zkušenosti s vedením prvňáků 

z dřívějška. Podle svých slov si na první ročník netroufala, protože není aprobovaná 

elementaristka, je speciální pedagožka. „Když jsem začínala, nastoupila jsem do první třídy, kterou 

jsem zoufale nechtěla, ale bylo mi řečeno, že na prvňáky tu nikdo vhodnější není, takže jsem to 

musela vzít.“ Pro nás je zde zajímavé, že ve škole v tu dobu ještě působila také učitelka Fialová, 

která se z výpovědi mých respondentů jeví jako vhodná učitelka pro nižší ročníky.  

Učitelka Modrá jako ideální systém přiřazování učitelů vidí střídání 1. a 2. ročníku a 3. až 

5. ročníku. Rodičům žáků říkala, že chce s dětmi zůstat do 5. ročníku. Paní Jiřičková vypověděla, 

že jim učitelka Modrá často říkala, že by ráda s dětmi zůstala až do pátého ročníku, aby 

„nezamrzla“ jen u vědomostí nižších ročníků. Vypadá to ovšem, že reálně „přečkala“ první a 

druhý ročník a „užívala“ si ročníky starší. Narazila ovšem na problém. „(…) jsme ve čtvrtém 

ročníku a oni mě pořád berou za svou hodnou učitelku, která je opečovávala, mají problém 

přijmout to, že mám na ně vyšší nároky a že opravdu myslím vážně, že ve 4. ročníku už toho chci 

víc. Myslím si, že kdybych nastoupila ve 3. třídě a takhle nastavila ta pravidla, teď bychom s tím 

nebojovali.“ Mnohem explicitněji popisuje stejný případ u učitelky své dcery. V prvním a druhém 

ročníku byla naprosto dokonalá, měla spoustu materiálů, kterými se (učitelka Modrá) 

inspirovala, rodiče žáků byli nadšení, ovšem ve třetím ročníku je přestala zvládat, ztrácela 

respekt, ve třídě byl chaos, šikana, úrazy. Přestalo to fungovat a pokračovala s nimi až do 

čtvrtého ročníku. To, že se ve čtvrtém ročníku učitelce Modré nedařilo nastolit přísnější režim, 

postřehla i paní Jiřičková: „(…) říkali jsme si, možná změna učitelek něčemu prospěje, protože tou 

dobou vztahy ve třídě dost přituhly.“ 

Paní učitelka Modrá měla s rodiči svých žáků velmi blízký vztah. Často se setkávala 

s rodiči žáků a řešila jejich prospěch a fungování ve třídě. Paní Ibisová (matka Hynka a Pavla) 

popisovala, že starší syn Pavel potřebuje a potřeboval specifický přístup a že musela s učitelkou 

Modrou hodně komunikovat, naučit se spolupracovat a hledat řešení. Podobně paní 

Kormoránová vypověděla, že s manželem paní učitelku Modrou hodně podporovali, oba jsou 
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jaderní fyzici, pořádali pro děti vědecké experimenty, pozorovali fyzikální jevy, doprovázeli je na 

kulturní a sportovní akce. „Zpětně si myslím, že moc velké sbližování s paní učitelkou a řešení až 

privátních věcí, hlášení každého odjezdu na služební cestu, bylo zbytečné.“ Paní Kormoránová je 

ráda za současný odstup, který má s paní učitelkou Krémovou. Blízké vztahy rodičů explicitně 

pojmenovala paní Jiřičková. „Paní učitelka Modrá měla potom s některými až moc dobré vztahy, 

podle mě by učitelé měli být profesionálové a udržovat si odstup od rodičů. Ten učitel, když se 

setkává s rodiči svého žáka osobně, tak to potom chápu, že nepřistupuje ke všem stejně.“  Podobně 

naznačovala i paní Chocholoušová, která vyobrazila špatného učitele jako nespravedlivého, který 

„neměří všem dětem stejně“.  

Z rozhovorů s žáky pátého ročníku vyplynula zásadní nespokojenost s učitelkou 

Tyrkysovou, která nastoupila ve školním roce 2016/2017 jako zástup na dva měsíce. Jako 

špatného učitele označili žáci buď přímo učitelku Tyrkysovou, v jednom případě takového 

učitele popsali jako „(…) starou babičku, která nás nic nenaučí, nic nám nedá a bude přísná.“8 

V literatuře se upozorňuje na potřebu podporovat učitele v pozdější fázi kariéry. (Starý, Greger, 

Dvořák, & Duschinska, 2012) 

Ptala jsem se žáků, jestli může existovat učitelka, která nadržuje některému žákovi nebo 

si na nějakého žáka zasedne. Klára (dcera paní Jiřičkové) popisovala, že učitelka Tyrkysová 

„měla strach“ z rodičů jejich spolužáka, který hodně vyrušoval a nerespektoval ji. Nejdřív mu 

psala poznámky, ale jeho rodiče začali chodit do školy a hájili ho, proto to raději přestala řešit 

úplně. Když se kluci prali, vždycky dala poznámku tomu druhému, třeba Petrovi, protože jeho 

rodiče si nestěžovali zpátky. Žáci si stěžovali, že to není spravedlivé, ale učitelka je vždy odbyla 

s tím, že k tomu má své důvody. Výpověď potvrzuje i Petr: „A on (zlobivý spolužák) vždycky něco 

udělal, třeba se mnou se pral a začal si, ale dostal jsem poznámku já. Všichni viděli, že to není 

spravedlivé, ale ona vždycky řekla, že to neviděla, že to nemůže posoudit.“ Rodiče „zlobivého žáka“ 

nesouhlasili s výzkumným rozhovorem. Často ve spojení s pátým ročníkem padalo jméno tohoto 

žáka, který působil problémy všem učitelkám i vedení školy. V listopadu 2017 rodiče přeřadili 

žáka do jiné školy.  

Paní Ibisová, Jiřičková a Chocholoušová popisují působení učitelky Tyrkysové jako 

nevyhovující. Chování Pavla Ibise se v té době tak zhoršilo, že se paní Ibisová s manželem 

obávali, a dokonce zvažovali odchod ze školy. Paní Ibisová hovořila o specificích syna, který 

nesnáší změny. Zajímavé je, že Pavel mi řekl, že se těšil. „Já jsem si řekl, že možná bude nová 

učitelka v pohodě a že to bude sranda, ale moc se mi to nevyplatilo.“ Individuální přístup, který 

podle všeho učitelka Modrá, jako speciální pedagožka, ke svým žákům měla, se otočil proti ní. 

                                                             
8 Učitelka Tyrkysová byla učitelka v důchodovém věku.  
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Žáci vnímají jako nespravedlivé, že ve třídě mají spolužáky, kteří nemusí psát diktáty. Ostatně 

matka Jiřičková to také považuje za nespravedlivé, za odlišným přístupu k žákům vidí fakt, že si 

učitelka Modrá připustila rodiče některých žáků moc „k tělu“. 

V době rozhovorů byla učitelka Krémová třídní krátkou dobu a rodiče žáků byli 

v hodnocení opatrní. Pravděpodobně po zkušenosti s působením učitelky Tyrkysové. Žáci uvedli, 

že mezi paní učitelkou Modrou a Krémovou není velký rozdíl. I když učitelka Modrá byla podle 

nich přísnější. „Paní učitelka Modrá na nás byla přísná, ale my jsme na to byli zvyklí. Dělali jsme 

delší zápisky a teď s paní učitelkou Krémovou děláme kratší zápisky, ale víc si povídáme.“ To vidí 

jinak rodiče, popisují, že s učitelkou Modrou se děti hodně naučily, ale zároveň byly až příliš pod 

tlakem. Syn paní Kormoránové byl vystresovaný a dcera paní Chocholoušové se bála testů a 

zkoušení. Paní Kormoránová sdělila, že nyní (po odchodu učitelky Modré) chodí syn do školy 

radostněji. Petr a Pavel vidí rozdíl také v tom, že učitelka Modrá byla zkušenější a dokázala si 

poradit i s neoblíbeným zlobivým spolužákem, což se podle nich učitelce Krémové tolik nedařilo.  

Žáci z pátého ročníku shodně vypověděli o nevyhovujícím záskoku-paní učitelce 

Tyrkysové. Vím, že žáci někdo mohou nějakou situaci nebo dojem zveličit, ale nemyslím si, že je 

to tento případ. I vzhledem k tomu, že se výpovědi opakovaly, jim věřím. Zprávy o praktikách 

zastupující učitelky byly pro mě nepříjemné a šokující. Mrzí mě, že se taková situace ve škole 

vůbec může stát. Věřím, že pro žáky nebylo lehké paní učitelku „odvolat“, protože pochybení 

byla těžko doložitelná a často mohlo jít o „slovo proti slovu“. Většina rodičů páťáků o tom vědělo 

a s paní učitelkou Tyrkysovou nebyli spokojení, výjimka je paní Kormoránová. Paní ředitelka o 

tom pravděpodobně také věděla a učitelce Tyrkysové neprodloužila smlouvu. Líbilo se mi dětské 

vyjádření o zneužívání moci učitelky: „(…) jí dělalo dobře, že si pro sebe říkala, že ona může 

rozhodovat o tom, kdo bude potrestaný.“  I tak si myslím, že by se takovým situacím, kdy ve 

třídě působí neefektivní učitelka, mělo předcházet.  
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5 Diskuze a závěr 

5.1 Porovnání výsledků s literaturou  

Výsledky této práce jsou v zásadě v souladu s literaturou, jejíž přehled byl uveden v první 

části. Respondenti považují looping za dobrý, ale zároveň si uvědomují možná rizika setrvání 

stejného učitele po celou docházku v primární škole. Většinou doporučují střídání učitele po 

druhém nebo třetím ročníku. To odpovídá zahraničnímu pojetí, kdy se loopingem rozumí např. 

setrvání učitele se třídou po dva roky.  

Při analýze výsledků mimoděk vyplynul zajímavý fakt, učitelky mají odlišné požadavky 

na „dobrého učitele“ z pohledu rodiče žáka a z pohledu pedagoga. Z pohledu rodiče žáka mají 

velká očekávání, své dítě kvůli nevyhovujícímu učiteli přesunuly do jiné školy, z pohledu 

pedagoga říkají, že rodiče žáků by v žádném případě neměli mít právo zasahovat do výběru 

učitele. Rozhovory s učitelkami byly z mého pohledu nejotevřenější, nebraly mě jako 

výzkumníka „cizince“, protože věděly, že jsem učitelka v praxi. 

Na otázku, jestli učitelé mohou upřednostňovat některé žáky, respondenti uvedli, že ano, 

pokud by učitelka byla zároveň maminka některého žáka. Nedalo mi to a zjistila jsem, že ve 

školním roce 2017/2018 je v prvním ročníku kromě paní učitelky Červené také asistentka 

pedagoga, která má ve třídě dceru. Vlastní děti mohou být také jedním z důvodů, který naruší 

zavedený rytmus střídání učitelů. S paní učitelkou Krémovou jsem nevedla výzkumný rozhovor, 

ale neformálně mi řekla, že nyní učí v 5. ročníku, a že pokud by se počítalo s tím, že příští školní 

rok bude jako třídní učitelka v 1. ročníku, odmítne, protože do 1. ročníku bude nastupovat její 

dcera. 

Zajímavý je také postřeh paní Jiřičkové, že ve vzpomínkách může docházet k zpětné 

idealizaci, tj. že dřívější učitelé jsou vnímáni lépe než současní. Na druhou stranu si lze 

představit i opačný problém, např. problémy dítěte se může rodič snažit vysvětlovat chybami 

učitele. 

Paní Jiřičková upozornila na další aspekt: otázka oblíbených či neoblíbených žáků, která 

se často v souvislosti s loopingem diskutuje, může souviset i se vztahy s některými rodiči. To 

může být oboustranné, nejen učitel preferuje žáka kvůli dobrým vztahům s jeho rodičem, ale 

také rodič může na základě svých vztahů mít odlišný názor na učitele než potomek. 

Je vidět, že rodiče v tomto výzkumu akcentují především vztahy (nad odbornou 

expertností), což je může vést k preferenci loopingu. Na druhou stranu rodič kladoucí důraz na 

vztahy zase vidí jako větší riziko to, když si učitel s dítětem "nesednou", ale musejí spolupracovat 
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několik let za sebou. Jako výhodu častějšího střídání učitelů uvádějí také přípravu na druhý 

stupeň, kde žák musí umět plnit požadavky různých učitelů (paní Čápová). V prožívání změny 

může hrát hlavní roli vztah k současnému (tj. končícímu) učiteli, ať už kladný nebo záporný; 

někdy ale převládne pohled do budoucnosti, pokud rodiče nebo děti znají učitele, který třídu 

přebírá. Tak paní Čápová se těšila, až třídu její dcery přebere paní učitelka Měděná, kterou znala 

již od svého syna, přestože děti měly dosavadní paní učitelku Fialovou rády. 

5.2 Metodologické limity a otázky pro další výzkum. 

Bylo by potřeba zopakovat výzkum na větších školách, kde jsou větší sbory a ředitel má 

více možností. Velikost školy má v tomto případě velký vliv. Pokud by byla sbírána data na 

městské škole s více paralelkami, situace by byla jiná v tom, že ředitel i rodič má asi více 

možností (například v případě nespokojenosti je snazší, jak přestup do jiné paralelky, tak do jiné 

školy, která bývá obvykle lépe dostupná). Paní ředitelka popisuje specifika malé školy, tvrdí: 

„(…) v té naší malé škole to bylo těžší organizačně.“  V zahraniční literatuře se uvádí, že pokud 

dítěti nebo rodiči dítěte nevyhovuje učitel, může požádat školu o přeřazení do jiné třídy. (Minkel, 

2015) To ovšem v naší zkoumané škole není možné z prostého důvodu, škola nemá paralelní 

třídy. Pokud by se rodiče rozhodli změnit školu, budou muset dojíždět do nejbližší školy, která je 

vzdálená necelých 6 km.  Nemáme srovnatelné údaje, zda skutečně v českých školách dochází 

k přestupům mezi třídami. Konflikt se možná častěji řeší přestupem na jinou školu. (Dvořák, 

Vyhnálek , & Starý , 2016)  

 Popřípadě by bylo vhodné na základě kvalitativních studií provést dotazníkový výzkum 

na reprezentativním vzorku. V zahraničí existují i výzkumy, které propojují přiřazení učitele do 

tříd s výsledky žáků, v České republice se však spolehlivá data o výsledcích žáků zatím nesbírají, 

a tento typ výzkumů u nás je proto velmi obtížný.  

Je pravděpodobné, že otázky pro rodiče otevřely téma, o kterém dosud neuvažovali 

(ostatně, jak bylo řečeno v úvodu práce, příliš se mu nevěnuje ani odborná literatura), protože 

někdy se zdálo, že si názor formulují, teprve když odpovídají, a v průběhu rozhovoru se názor 

poněkud posunul. 

Uvědomuji si, že ne všechny rozhovory proběhly za stejných podmínek. I když jsem se 

snažila stejné podmínky nastolit, ne vždy to bylo možné. Tu do nějakého rozhovoru vstoupil do 

třídy žák, pedagog nebo paní uklízečka, tam zazvonil mobilní telefon. Rozhovory rozhodně 

ovlivňovalo i rozpoložení a nálada respondenta i badatele. Kromě zaznamenaných slov hrála roli 

i neverbální komunikace, pohledy, úsměvy, přikývnutí či nedokončené věty. Myslím si, že jsem 

vedla rozhovor jinak s prvním respondentem a s posledním. Na začátku jsem byla „bdělejší“, 
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aktivněji jsem naslouchala, přitakávala apod. V průběhu výzkumu se výpovědi začaly opakovat a 

již mě tolik „nepřekvapovaly“.  

Při rozhovorech s rodiči žáků jsem nejvíce cítila potřebu dodržování etických norem. 

Slíbila jsem respondentům, že nebudou identifikovatelní. V průběhu přepisování rozhovorů mi 

došlo, s jak křehkými a citlivými informacemi pracuji. Výzkumníci mají ochraňovat respondenty 

před újmou (konsekvencialismus) a mají brát v úvahu jejich práva (deontologie). (Švaříček & 

Šeďová, 2007) To s sebou ovšem nese problém. „Máme upřednostnit následky pro účastníky 

(nezveřejnit výzkumnou zprávu) před sdělením pravdy vědecké komunitě (zveřejnit zprávu)?“ 

(Švaříček & Šeďová, 2007, str. 50) Neslíbila jsem svým respondentům, že jim po dopsání 

zpřístupním data, ovšem při zpracování jednotlivých pohledů mě napadalo, co by jim asi sami 

autoři řekli, kdyby je viděli? Na začátku rozhovoru účastníci souhlasili s použitím dat, poté jsem 

zapnula diktafon a cítila jsem, že je nahrávání trochu svazuje. V průběhu se však rozpovídali a 

možná na nahrávání úplně zapomněli. Při popisu průběhu změn třídních učitelek jejich dětí jsme 

se nemohli vyhnout srovnáním - např. učitelka A byla konzervativnější a měla větší nároky než 

učitelky B, učitelka C byla v porovnáním s učitelkou A nedůsledná. I když to respondenti 

nemysleli zle a používali popisný jazyk, dokážu si představit, že by to posuzované učitelce 

nemuselo být příjemné. Například paní Ibisová a paní Jiřičková shodně vypověděly, že záskok ve 

čtvrtém ročníku (paní učitelka Tyrkysová) nebyl šťastně zvolený, že se děti neučily, nebyly 

správně vedeny a že o něm tedy raději nebudou více mluvit. O to zajímavější byla výpověď paní 

Kormoránové, která si myslí, že tato změna byla pro jejího syna velmi důležitá, protože pochopil, 

že učitel je také jenom člověk a díky tomu se uvolnil a přestal se ve škole tolik stresovat. Díky 

tomu jsem pochopila, že popisuji náhledy jednotlivých lidí, které posuzují učitele na základě 

svých zkušeností, vzorců jednání atd. Tedy když maminka A, míní něco o paní učitelce A není to 

fakt, ale jen názor.  

Výběr otázek v rozhovoru s rodiči částečně vycházel z předpokladu, že v jejich názorech 

se budou kromě aktuálních zkušeností s dětmi ve zkoumané škole odrážet i vzpomínky na 

vlastní školní docházku rodičů. Je pravda, že rodiče si pamatují své učitele z primární školy a 

referovali o zkušenostech stability a změny. Při analýze se vynořila ještě hypotéza, že rodiče 

mohou být ovlivněni vlastní profesní zkušeností (např. zda se pohybují v prostředí, kde je velká 

fluktuace pracovníků, a proto jim připadá přirozené, že učitelé přecházejí mezi školami). Dalším 

aspektem je, že rodiče (nebo prarodiče) v mém výzkumu zastupují pouze ženy, a ty měly větší 

pochopení pro odchody třídních učitelek na mateřskou dovolenou. 
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5.3 Doporučení pro vzdělávací praxi a politiku.  

Vynořilo se téma systematické přípravy žáků na změnu a podpory během ní: pokud 

dochází ke změně třídního učitele, na jednu stranu by se měl nový učitel přijít dětem představit s 

předstihem apod. (paní Kormoránová), na druhou stranu děti mohou zvládnout lépe odpoutání 

od původního třídního učitele, když se jim řekne, že ho mohou i v budoucnu navštěvovat apod. 

(paní Albatrosová). I když se rodiče liší v názoru na otázku, zda by měli mít možnost vybírat si 

učitele nebo zasahovat do personální politiky školy (někdy si i jednotlivý rodič odporuje v 

obecném pravidlu a řešení konkrétní situace), zajímavý názor uvádí paní Kormoránová - rodiče 

by měli dostat předem také základní informace o budoucím třídním učiteli, kterému přece 

svěřují to nejcennější, co mají. 

Ideální řešení pro většinu respondentů je minimálně jedna změna třídního učitele na 

nižším stupni ZŠ. Kromě vyloučení rizika setrvání nevyhovujícího učitele, jednostranného 

přístupu může být u střídání učitele výhoda také příprava na druhý stupeň, kde žák musí umět 

plnit požadavky různých učitelů (paní Čápová).  

 Je škoda, že se na zkoumané škole nedaří zavést systematický přístup přidělování 

učitelů, v tomto případě ideálně učitelka Fialová 1.-2. ročník, učitelka Měděná 3.-5. ročník. 

Situaci znesnadňuje fluktuace personálu z různých důvodů, mohou to být konflikty s vedením, 

mezi učiteli a vzhledem k feminizaci školství je častý důvod těhotenství.  



 

68 

6 Použitá literatura 

Arhar , J., Johnston, J., & Markle, G. (1989). The Effects of Teaming on Students. Middle School 

Journal . 

Atteberry, A., Loeb, S., & Wyckoff, J. (March 2017). Teacher Churning: Reassignment Rates and 

Implications for Student Achievement . Educational Evaluation and Policy Analysis, 

stránky 3-30. 

Beardsley, M., Carson, J., & Shuttz, E. (nedatováno). What are the effects of looping on the 

classroom environment? Indiana ASCD News Articles . 

Bendl, S. (2002). Feminizace školství a její pedagogické konsekvence . Pedagogická Orientace, 

vědecký časopis České pedagogické společnosti . 

Blazar, D. (2015). A low-cost lever to improve student achievement? . Educational Researcher. 

Brown , L. (2011). Experiences of looping for students with learning disabilities: A 

phenomenological case study. ProQuest Dissertaions and Theses. 

Burke, D. L. (12 1997). Adding Time, Strengthening Relationships. ERIC Clearinghouse on 

Elementary & Early Childhood Education Champaign IL.  

Burns West , R. (9. červen 2015). Blazar 2015 The Effects of Grade Level Switching. 

Dvořák, D., Vyhnálek , J., & Starý , K. (listopad 2016). Tranzice a transfer ve vzdělávací dráze: 

longitudinální studie rizikového žáka. Studia paedagogica. 

Eurydice. (1996). Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie. EURYDICE, 

přeložila Anna Konopásková. 

Finder, A. (11. červenec 2005). Goodbye, Class. See You in the Fall. . The New York Times. 

Flinders, D., & Noddings, N. (2001). Multiyear Teaching: The Case for Continuity. From Inquiry to 

Practice. . ERIC . 

Gaustad, J. (prosinec 1998). Implementing Looping . ERIC Digest 123. 

George, P., & Lounsburry, J. (2000). Making big feel small; Multiage group, and school within-a-

school . Westerville, OH . 

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum, Základy metody a aplikace . Praha: Portál . 

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál . 



 

69 

Huang, F., & Moon, T. (nedatováno). Is experience the best teacher? A multilevel analysis of 

teacher characteristics and student achievement in low performing schools. . Educational 

Assesment, Evaluation and Accountability . 

Kalhous, Z., & Obst , O. (2009). Školní didaktika . Praha : Portál . 

Konopásková), E. (. (1996). Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie . 

Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání . 

Minkel, J. (17. 06 2015). Why Looping Is a Way Underappreciated School-Improvement 

Initiative. Education Week . 

Nichols, J., & Nichols , G. (2010). The Impact of Looping Classroom Environments on Parental 

Attitudes. Preventing school failure: Alternative Education for Children and Youth . 

Průcha, J. (2002). Moderní pedagogika. Praha : Portál . 

Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie . Praha: Portál . 

Průcha, J. (2017). Moderní pedagogika . Praha: Portál . 

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál . 

Rodriguez, C., & Arenz, B. (2007). The Effects of Looping on Perceived Values and Academic 

Achievement . Educational Research Service. 

Řezanková, H. (2011). Analýza dat z dotazníkových šetření . Praha: Professional Publishing . 

Spilková , V. (1996). Východiska vzdělávání učitelů primárních škol. Pedagogika, stránky 135-

146. 

Starý, K., Greger, D., Dvořák, D., & Duschinska, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů 

pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum . 

Sun, M., Loeb, S., & A. Grissom, J. (březen 2017). Building Teacher Teams: Evidence of Positive 

Spillowers From More Effective Colleagues. Ecuactional Evaluation and Policy Analysis, 

stránky 104-125. 

Švaříček , R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách . Praha : Portál . 

Yin, K. (2014). Case study research. Thousand Oaks: Sage. 

 


