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ABSTRAKT 

Disertační práce je koncipována jako teoreticko-empirická studie, která se zabývá 

tématem profesního rozvoje učitelů v kontextu rozvoje celé školy.  

Cílem studie v teoretické rovině je stručně představit východiska profesního 

vzdělávání učitelů v kontextu rozvoje školy jako celku v dnešní společnosti. V teoretické 

části jsme vycházeli z domácích i zahraničních zdrojů při vymezení kvality školy, kvality 

učitele a kvality výuky. Na základě těchto východisek jsme popsali možnosti profesního 

vzdělávání a akcentovali jsme takové modely profesního učení, které naplňují požadavky 

reflektivní praxe a cíleně využívají forem spolupráce učitelů.  

Cílem empirické části studie bylo představit, analyzovat a reflektovat holisticky 

popsaný „příběh“ implementace profesního modelu podpory realizovaný v projektu 

Pomáháme školám k úspěchu v konkrétní škole. Na základě uvedených předpokladů jsme 

hledali odpovědi na otázky, jaké jsou dopady profesní podpory na vedení školy, učitele, 

pedagogický sbor a žáky v kontextu celé školy. Pro kvalitativně orientovaný výzkum 

jsme zvolili deskriptivní vícepřípadovou studii, která nám prostřednictvím několika 

konkrétních osob (ředitelka školy, učitelka, asistent pedagoga, pedagogická 

konzultantka) umožnila vidět plastičtěji souvislosti, procesy a vztahy ve zkoumané škole. 

Výzkum měl longitudinální charakter, cílem bylo zachytit změny v průběhu času. Sběr 

dat byl zahájen 9/2012, ukončen byl 7/2017.  

Z výsledků výzkumu vyplývá, že největším přínosem profesní podpory, která byla 

složena z několika hlavních komponent, byla změna modelu pedagogického vedení 

a řízení školy, která s sebou přinesla pozitivní dopady na změnu komunikace uvnitř školy 

a tím i na klima školy. Tento distributivní model řízení školy kvalitativně proměnil vztahy 

mezi jednotlivými učiteli a tím se zvýšila kultura školy jako celku. Škola svoji proměnou 

naplnila všechna kritéria kvalitní školy (Chvál, 2018) a učící se komunity (Lazarová, 

2016).  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Profesní podpora učitelů, kvalita školy, kvalita výuky, kvalita učitele, spolupráce, 

pedagogický konzultant, párová výuka, vícepřípadová studie. 

  



 

ABSTRACT 

The dissertation explores teacher professional development as a strategy for 

improving school performance. The theoretical part defines school quality, teacher 

quality, and instruction quality. It further talks about teacher professional development, 

specifically strategies that involve teacher’s reflective practices and teacher collaboration.  

The practical part of the dissertation examines the characteristics and impact of a five 

year support model of school based teacher professional development. The process was 

closely observed through case studies of four subjects in a particular school. The findings 

reveal that the implemented model contributed to the changes in the principal’s leadership 

style, school culture and climate the most.  

KEYWORDS 

Teacher professional development, school quality, teacher quality, instruction quality, 

teacher collaboration, teacher coach, team teaching. 
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Úvod 

Škola je instituce, kde se setkávají především učitelé, vedení školy a žáci. V ideálním 

případě v ní žáci získávají znalosti a dovednosti důležité při život. Od učitelů se učí 

prosociální chování, řešení konfliktů a v neposlední řadě učitelé žáky ovlivňují v jejich 

hodnotách a postojích. To lze za předpokladu, že sami učitelé jsou vedením zahrnuti 

důvěrou v jejich odborné kompetence, zajímají se o dění ve škole a mají možnost 

participovat na vedení a zvyšování kvality školy. Požadavky na kvalitu učitelovy práce 

jsou dnes v mnohém odlišné od těch, které byly očekávány v době, kdy učitelé studovali 

nebo vstupovali do profese. Proměňuje se společnost, s tím i charakter vzdělávání 

a požadavky na kvalitu školy a tedy i na profesi učitele. V současné době je společným 

jmenovatelem těchto požadavků vysoká míra individualizace a autonomie školy a s ní 

spojená potřeba zodpovědnosti vedení školy i jednotlivých pedagogů. Tyto změny 

můžeme označit za komplexní proměnu školy, která potřebuje dobrého pedagogického 

lídra a kvalitní systém podpory učitelů. 

Výzkumy už delší dobu naznačují tři faktory, které by mohly zajistit proměnu školy: 

profesní dovednosti učitelů získané pregraduálním studiem, celoživotní profesní rozvoj a 

kompetence systematické sebereflexe (European Commission, 2007). Současný pohled 

na pojetí učitelské profese je koncept učitele jako reflektivního praktika, který vyjadřuje 

představu o autonomním učiteli jako profesionálovi (Tomková, 2018, s. 13). Reflexe 

a sebereflexe charakterizuje hlavní podstatu proměny učitelské profese, kterou učitelé 

využívají pro svůj profesní rozvoj. Společnost očekává vysokou míru odbornosti učitelů, 

kteří jsou schopni přijmout zodpovědnost a jednat v souladu s novými společenskými 

požadavky (Tomková, 2018). 

Téma komplexní podpory profesního rozvoje učitelů, který vede k rozvoji školy jako 

celku, je tématem předkládané disertační práce. Reagujeme v ní na diskuse o kvalitě 

vzdělávání pedagogů v České republice. Při řešení této problematiky jsme vycházeli 

z následujících předpokladů: Škola, která dlouhodobě využívá profesní podpory 

pedagogů, zvyšuje kvalitu pedagogické práce. Model individuální profesní podpory 

učitelů přináší zvyšování vzdělávacích výsledků žáků. 
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Práce má teoreticko – empirický charakter. Cílem práce je s oporou o domácí 

i zahraniční zdroje představit modely podpory profesního vzdělávání učitelů v kontextu 

rozvoje školy jako celku a analyzovat, diskutovat a reflektovat implementovaný model 

profesní podpory realizovaný v projektu Pomáháme školám k úspěchu v konkrétní škole. 

Na základě uvedených předpokladů formulujeme ve výzkumné části naší práce 

následující výzkumné otázky: Jaké jsou dopady modelu podpory na vedení školy, 

pedagogický sbor, učitele, žáky a jejich výsledky v kontextu konkrétní školy jako celku? 

Které komponenty modelu podpory se ve škole ukázaly jako funkční v kontextu 

konkrétní školy, popř. jak se model v těchto komponentech proměnil? Za jakých 

podmínek implementovaný model profesní podpory v dané škole pomáhá? Jaké přínosy 

a jaké limity a rizika daného modelu profesní podpory jako celku můžeme na základě 

zpracování případové studie pojmenovat? 

Disertační práce je strukturována do pěti kapitol. První kapitola je teoretická 

a vysvětluje základní pojmy týkající se kvality ve vzdělávání. Ve druhé kapitole se 

věnujeme kvalitě školy jako instituci, a jejímu pedagogickému vedení a řízení. Třetí 

kapitola se zabývá kvalitou učitele a jeho profesním kvalitám, kvalitě výuky a profesním 

standardům jako nástroji pro podporu profesního vzdělávání učitelů. Zabýváme se 

podobou a funkcí standardů učitelovy práce a uvádíme zkušenosti s využíváním 

profesních standardů u nás i v zahraničí. Čtvrtá kapitola je věnována profesnímu rozvoji 

učitelů. S oporou o zahraniční zdroje popisuje modely a systémy profesní podpory 

pedagogů u nás i v zahraničí. Obsahem páté kapitoly je případová studie, zahrnující popis 

a analýzu implementovaného modelu profesní podpory v konkrétní škole. V této 

výzkumné části práce se opíráme o teoretická východiska formulovaná v první až třetí 

kapitole. Hlavním cílem této studie je představit holisticky popsaný „příběh“ 

implementace profesního modelu podpory. Studii zpracováváme chronologicky, 

věnujeme se vybraným klíčovým oblastem modelu podpory a jejich začlenění do života 

školy. V závěru reflektujeme přínosy a limity analyzovaného modelu profesní podpory 

a identifikujeme jeho rizika, která jsou přiměřená možnostem studie tohoto charakteru. 
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1 Pojetí kvality ve vzdělávání 

Kvalita vzdělávacích systémů nemůže překonat kvalitu učitelů, kteří 

v nich pracují. 

Zpráva o kvalitě vzdělávání (McKinsey & Company, 2007) 

Hlavním tématem kapitoly 1 je vymezení pojmu kvalita ve vzdělávání. Mluvíme-li 

o kvalitě ve vzdělávání, považujeme za důležité vymezit pojmy kvalitní škola, kvalitní 

výuka a kvality učitelovy práce, těmto vymezením věnujeme samostatné kapitoly. Pojetí 

kvality se proměňuje v souvislosti s proměnou společnosti a tím se mění také nároky na 

kvality učitelovy práce.  

Pojem kvalita se v diskuzích o vzdělávání jeví jako problematická, protože nabývá 

různých významů. Na akademické úrovni se setkávají kvantitativní a kvalitativní 

přístupy, podle orientace na měkké či tvrdé indikátory kvality. Kvantitativní přístupy 

přinášejí obraz především o faktografických výkonech žáků, tato data se poměrně rychle 

získávají a dají se dobře statisticky zpracovat. Nic obvykle ale nevypovídají o kvalitě 

procesů ani o žákově porozumění učivu (Janík, 2013, s. 18-19). Jiný pohled nahlíží 

kvalitu ve vzdělávání ve třech základních hladinách jako kvalitu vzdělávacího systému, 

kvalitu školy a kvalitu výuky (Posch, 1999). Také tyto hladiny jsou vzájemně provázané 

a na sobě závislé.  

Pojem kvalita v pedagogické oblasti je podle Chvála, Starého (2009, s. 64) ve dvou 

oblastech: obecný výraz pro pozitivní či negativní označení míry (úrovně) nějakého stavu 

a vyjádření stavu, který je optimální, žádoucí, ideální. Naproti tomu Janík (2013, s. 18) 

uvádí, že diskuse o kvalitě:…se neobejde bez tematizace toho, co kvalitativně dobré není. 

Jinak řečeno, diskuse o kvalitě bude mít smysl, bude-li její součástí diskuse o nekvalitě. 

Podle Janíka (2013, s. 18) je kvalita hodnotícím pojmem obecné úrovně jevu. Plní funkci 

pojmu posuzujícího a takové používání pojmu předpokládá existenci kvalitativního rámce 

nebo standardu, který vymezuje, co pojmem kvalita vnímáme a na jehož základě můžeme 

vynášet hodnotící výroky o kvalitě sledovaného jevu. V české odborné pedagogické 

komunitě je pojem kvalita nejčastěji chápán jako žádoucí úroveň fungování a/nebo 

produkce vytvářené školou, souborem škol nebo celou vzdělávací soustavou (Spilková, 

2010, s. 7). Pohledy na kvalitu vzdělávání se proměňují a jsou závislé na pohledu těch, 
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kterých se týká (Chvál, 2018). Potom je nezbytné, aby byl vytvořen dostatečně popisný 

seznam charakteristik, které očekávanou kvalitu definují. V některých oblastech života 

školy popisy kvality již existují (Kvalitní škola, 2019), jiné oblasti čekají na svůj vznik. 

S pojmy kvalita a efektivita se setkáváme i v materiálech vzdělávací politiky, 

v dokumentech legislativní povahy i programových prohlášeních různých politických 

subjektů. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015, 

s. 2) deklaroval zaměření na zvyšování kvality vzdělávání a na získání, udržení kvalitních 

a motivovaných učitelů a zajištění co nejlepší přípravy profesního rozvoje. Stejně jako 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2019-23) mluví 

o kvalitě učitelů, jejich kvalitním vzdělávání, profesním rozvoji a vysoce kvalitním 

vzdělávání napříč celým systémem v rámci všech škol. Především zdůrazňuje, že pro 

nejproblematičtější školy je nutné získat nejschopnější ředitele a nejtalentovanější učitele. 

Tím se potvrzuje, že kvalitu učitelů nebo ředitelů nemůže nic nahradit. Kvalitu školy 

dělají učitelé a jejich vedení tím, jak jsou jednotní v realizaci kvality. Po Strategii 

vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je připravován materiál Strategie 2030+, který má 

definovat vizi, priority a cíle vzdělávací politiky přes horizont roku 2030. Tento materiál 

přináší nový pohled na kvalitu školy jako celku. Přináší potřebu popsat kvality práce 

učitele i lídra školy. Mluví o novém pojetí přístupu učitele a jeho kvalitách.  

O tom, jak chápat kvalitu, jsou vedené odborné diskuse. Názory se mohou rozcházet. 

Chvál (2018, s. 13) uvádí, že je potřeba mít na mysli, že kvalita je vždy definována těmi, 

kterých se to týká. Důležitým prostředkem domluvy mohou být kritéria, či popisy kvality, 

které říkají, jak by měl vypadat optimální stav v dané části celku. Ve vztahu ke škole, 

výuce a kvalitám učitelovy práce tato kritéria v České republice vymezuje legislativa 

(zákon č. 561/ Sb. V plném znění z roku 2015). Na jeho základě definuje Česká školní 

inspekce Kritéria hodnocení, podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání – viz následující 

kapitoly (ČŠI, 2019). 

V následujících kapitolách si školu představíme jako instituci, identifikujeme její 

hlavní znaky kvality. Zaměříme se řízení a vedení školy, na klima učitelského sboru 

a kvality učitelovy práce, jako stěžejní složky, které utvářejí kvalitu školy. 
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1.1 Teoretická východiska kvalitního vzdělávání 

Od počátku devadesátých let můžeme sledovat odklon od formalistické, tradiční 

školy, ale je zdůrazňován humanistický přístup a antropologické orientace, zvyšuje se 

zřetel k dítěti, jeho potřebám, zájmům a možnostem rozvoje. Mluvíme o škole nebo 

přístupu orientovaném na dítě, žáka (child-centered). Rogers vymezuje pojem výuka 

zaměřená na žáka v širším kontextu přístupu zaměřeného na člověka (Rogers, 2014). 

Tento přístup je východiskem pro vyjasňování otázek kolem kvality výuky. Jedním 

z principů, který považujeme ve výuce za žádoucí je právě orientace na potřeby žáků. 

Tomková (2018) upozorňuje na nutnou vyváženost přístupů. Způsob, jak vyučujeme, 

tedy jak dosahujeme vytyčených cílů, vychází z našich představ o způsobu lidského 

učení. V kontextu sociokonstruktivistických teorií učení je důležitý vztah metakognice 

a autoregulace žáka. Říčan (2016) mluví o autonomním učení žáka, při kterém si 

stanovuje vlastní cíle učení. Důležitými teoriemi, které mají vliv na interakci aktérů učení 

jsou teorie kooperativního učení (Kasíková, 2010). Tyto teorie jsou založeny na 

vzájemné závislosti učících se subjektů (Kasíková, 2017). Současná nová kultura 

vyučování a učení je zakotvena v teoriích sociálního, pedagogického a psychologického 

konstruktivismu (srov. Knecht a kol., 2010). Její teoretické jádro Resnicková a Hall 

(1998, cit. dle Staub et al., 2003, s. 9) nazývají konstruktivismem založeném na 

znalostech (knowledge-based). Tato teorie vychází z hlediska učitele plánujícího 

a reflektujícího svoji výuku jakožto transformaci vzdělávacího obsahu. Kvalitu výuky lze 

v duchu této koncepce chápat jako ideální sladění procesů vyučování a učení se určitému 

obsahu. Pedagogický slovník nevymezuje konstruktivismus jako jednoznačný pojem, ale  

jako široký proud teorií ve vědách o chování a sociálních vědách, zdůrazňující aktivní 

úlohu subjektu v poznávání světa, význam jeho vnitřních předpokladů v pedagogických a 

psychologických procesech, důležitost jeho interakce s prostředím a společností (Průcha 

a kol., 2009, s. 131). Tonnuci (1991) charakterizuje konstruktivní školu jako místo, ve 

kterém se odehrává konstrukce (výstavba) vlastního poznání dítětem. Podle něj je 

konstruktivní škola postavena na tvrzení, že dítě přichází do školy a ví a učitel zajišťuje, 

aby každé dítě dosáhlo úspěchu (Tonucci, 1991). Jde tedy o překonání tradičního 

transmisivního vyučování, kdy jsou žákům předávány hotové vzdělávací obsahy. Proces 

konstrukce poznání mívá dvě fáze: nejprve dochází ke zkoumání nového předmětu nebo 

myšlenky, což může vést k nerovnováze mezi novou informací a dosavadní znalostí či 
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zkušeností žáka, následně je pak tento rozpor řešen a je ustavena obnovená rovnováha 

změnou dosavadního pojetí. Konstruktivisticky pojaté vyučování usiluje o navození 

situací, které budou aktivně vstupovat do jakési „chemické reakce“ s nekoncepcí dítěte. 

Často jde o snahu vyvolat vědomí problému, pocitu napětí mezi dosavadní představou a 

novou informací nebo zkušeností (Kalhous, Obst, 2009, s. 50). Uvědomění si konfliktu 

mezi tím, v co žák věří, že je správné na základě předchozích zkušeností (prekoncept), a 

novým konceptem, napomáhá ke konfrontaci a řešení žákovy konfliktní perspektivy ve 

prospěch správného konceptu. Tento pedagogický přístup, který zdůrazňuje kognitivní 

konflikt a jeho řešení, vyplývá z Piagetovského pohledu na učení. Z tohoto pohledu je 

role žáka v rámci reorganizace jeho znalostí zásadní pro překonání alternativní koncepce. 

Tento přístup obvykle zahrnuje tři základní kroky, na které upozornila skupina didaktiků 

fyziky z University of Washington: vyvolat – konfrontovat – vyřešit (McDermott, 1991 

in Kainzová, 2012). S proměnou procesu učení a vyučování dochází také k proměně cílů 

vzdělání. Cílem vzdělávání je získání kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, 

profesní i osobní život. Mluvíme o tzv. kompetenčním modelu nebo gramotnostním 

modelu (Dvořák, 2018), který je založen na kompetencích směřujících přímo k oborovým 

znalostem a dovednostem, ale i ke komplexním kompetencím. Přesto tento model klade 

důraz na rozvoj znalostí a osvojení obsahu, které jsou pro kompetenční model zásadní. 

Jádrem teoretických východisek k popisu kvalitní školy je výuka orientovaná na žáka 

a jeho individuální potřeby, které jsou provázané s konstruktivistickým pojetím výuky 

a teoriemi založenými na metakognici a autonomii žáků.  
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2 Škola a její kvality 

Hlavním cílem této kapitoly je popsat školu a její vnitřní procesy. Oporou této 

kapitoly bude odborná literatura naše i zahraniční, ale také strategické dokumenty, které 

formulují očekávání a vize kvalitní školy v nových společenských podmínkách. 

V českém prostředí se téma kvalitní školy dostává do popředí zájmu již v první 

polovině devadesátých let. Výchozím rámcem pro utváření různých modelů kvalitní 

školy se stal Národní program vzdělávání v České republice – tzv. Bílá kniha (2001). 

V současnosti je nejaktuálnějším strategickým dokumentem Strategie 2030+, který by 

měl být schválen v polovině roku 2020. Jeho vize kvalitní školy se kromě jiného nově 

dotýká vedení školy a dalších pedagogických pracovníků a jejich profesní podpory, do 

které je řazen i vznik profesních standardů vzdělávání. 

Na školu můžeme nahlížet ze dvou pohledů. Jedním hlediskem je škola jako instituce, 

která je determinována závazně danými požadavky (právní, ekonomické…), tyto 

požadavky jsou stejné pro všechny školy a zajišťují určitou uniformitu škol. Z druhého 

hlediska je každá škola specifickou organizací, která si vytváří svůj vlastní profil 

prostřednictvím aktivit a procesů, které jsou jedinečné a odlišuje se tak jedna škola od 

druhé (Berg, 2004).  

Výzkumně orientovaná literatura na téma kvality školy je poměrně bohatá např. na 

anglicky psané práce Purkeye a Smitha (1983), dále na práce z německé jazykové oblasti 

(Aurin et al., 1990; Steffens, Bargel 2016; Fend, 2008) a na práce z domácího prostředí 

(Pol et al., 2005; Pol, 2007; Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010; Dvořák, Starý, 

Urbánek, Chvál, Walterová, 2010; Pohl, Lazarová, 2011; Chvál, 2018). 

2.1 Vedení a řízení školy 

Rakouský autor Posch (1999) uvádí jako jeden ze znaků dobré školy kooperativní 

vedení školy, stejně jako Purkey a Smith (1983), který řadí řízení školy do organizačních 

proměnných, vedle stability pedagogického sboru, spolupráce s rodiči. V českém 

kontextu se kvalitě školy věnuje, vedle již citovaných autorů, rovněž Spilková (2005, 

s. 75), podle které by koncept kvalitní školy měl zahrnout tři oblasti: a) vstupy a podmínky 

školy (materiální vybavení, personální zabezpečení), b) proces vzdělávání a fungování 

škol (způsob řízení, klima, kvalitu učebních procesů) c) výsledky vzdělávání (včetně 

dlouhodobějších efektů). V projektu Klinická škola se Spilková (2015) zabývala kvalitou 
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školy a sami ředitelé škol, kteří zajišťovali praxe studentů, definovali následující znaky 

dobré školy: vysoká kvalita managementu, dobré klima a kultura školy, otevřená 

komunikace a vysoké profesní kompetence učitelského sboru. Kvalitu pedagogického 

vedení zdůrazňuje také Chvál (2018), který mluví o vůdčí osobnosti a jeho kvalitách 

v oblasti podpory zdravého klimatu, které třeba pravidelně monitorovat a vyhodnocovat. 

Výše zmínění autoři uvádějí vedení školy jako jeden z důležitých činitelů kvality 

školy. Terminologie týkající se vedení a řízení školy je vymezována prostřednictvím 

pojmů a aktivit vedení. Hovoříme-li o vedení školy, máme na mysli osoby, které jsou ve 

škole odpovědné za její řízení a vedení (Rozkovcová, Novotná, 2018). Pokud budeme 

mluvit o procesech, potom je v literatuře užíván termín o řízení školy (school 

management) spojený s procesy zvládání každodennosti v životě školy, zatímco vedení 

školy (school leadership) se zaměřuje na procesy spojené s vedením lidí, inovacemi 

a hledáním nových vizí (Pol, 2007). Proces vedení školy je souborem aktivit, které 

směřují k vizi, transformaci nebo se k ní alespoň přibližují. Pol (2007, s. 215) 

v souvislosti s vedením školy mluví o procesech vlivu, o inspirování a podpoře snah 

dosahovat společnou vizi. Aktivity, spojené s procesy vedení školy jsou ty, které vytvářejí 

osobitou charakteristiku školy. Škola bez nich může nějakou dobu fungovat, na rozdíl 

procesů řízení, které nabývají svojí podstaty v každodenním bytí, a pro chod školy jsou 

nezbytné. Egan (1993) v souvislosti s vedením školy uvádí, že v posledních letech se 

považuje za vhodné takové vedení, které se realizuje na všech úrovních organizace, nejen 

na jejím vrcholku. Mluvíme tedy o delegování zodpovědnosti a decentralizaci vedení na 

osoby, které jsou vedené. Jde tedy o vzájemný vztah, interakci mezi skupinami lidí. 

Vedení školy a jeho schopnost vést lidi, přesvědčit je o smysluplnosti konání a vytvořit 

v nich pocit jistoty a důvěry, je nezbytná pro uskutečňování pedagogických vizí, kterých 

je lídr nositelem. Záleží ale na zvoleném způsobu, jak vize vedení prosazuje a jaké 

manažerské dovednosti přitom využívá. 

Rozkovcová a Novotná (2018) uvádějí šest základních stylů vedení, z nich vybíráme 

dva, které jsou založené na humanistických hodnotách a v literatuře jsou popisovány 

jako nejvhodnější pro vedení školy 21. století. Distributivní model je charakteristický 

rozdělením vedení mezi více aktérů. Tento model vedení bývá také označován jako 

sdílené vedení. Každý člen vedení nebo vedoucí tým má své pravomoci, které nesdílí 

s ostatními, ale uplatňuje je samostatně. Takové vedení může vzniknout kdekoliv 
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v organizaci a není omezeno jednou formálně ustanovenou osobou. Tento model převládá 

ve školách s nejlepšími týmy (Busch a Glover, 2012, 2014). Demokratické (na lidi 

orientované) vedení popisuje Harris a Chapman (2002), jako distribuce moci a předání 

kompetencí učitelům. Stěžejní v tomto modelu je sdílení vizí a hodnot, rozdělení vedení, 

budování mezilidských vztahů a vytváření školy jako učící se komunity. Z výzkumů, 

které provedla Rozkovcová a Novotná (2018) vyplývá, že v praxi nelze úplně přesně styly 

vedení rozlišovat. Jednotlivé charakteristiky stylů vedení se prolínají. Důležité je sledovat 

akcent vedení na hodnoty, vize a strategie, které jsou sdílené celou komunitou školy. 

Závěry výzkumu (Rozkovcová, Novotná, 2018) ukázaly, že pro dobré klima ve sboru je 

důležitý respekt k názorové diverzitě, dále postavení ředitele, který stojí uprostřed 

učitelského sboru a modeluje svým jednáním angažovaný přístup k práci. 

Dosud jsme si definovali školu jako instituci, která má svého lídra, s vlastním stylem 

vedení. Způsob, jakým prosazuje a komunikuje svoje představy o škole, může oscilovat 

od uplatňování mocenských praktik až k vedení orientovaného na lidi a sdílené hodnoty. 

Styl vedení školy může ovlivňovat klima ve sboru (Urbánek, Dvořák, Starý, 2014). Tím, 

jaké vedení školy vytváří podmínky pro rozvoj pedagogické spolupráce, jak podporuje 

každého učitele nebo jak komunikuje se sborem rozvojové cíle školy, tím vytváří klima 

uvnitř sboru a školy. Nezbytnou součástí pedagogického vedení je i vytváření zdravého 

školního klimatu (ČŠI, 2019).  

V zahraniční literatuře se uvádí výrazná souvislost mezi příznivým klimatem sboru 

a inovativností školy. U škol s otevřenějším klimatem se předpokládá jednak větší 

hloubka inovací, jednak vyšší rychlost, popř. úspěšnost při implementaci reforem 

(Norton, 2008; Thapa et al., 2013). V současné době, kdy se zvyšují nároky na učitelovu 

profesi a očekává se profesionalizace, tedy zvyšování individuální či kolektivní proměny 

(Tomková, 2018), je nezbytné vytvářet takové školní klima, které bude podporující pro 

každého jednotlivce.  

Dvojrole vedení školy, jehož úkolem je pedagogické vedení a směrování školy 

a zároveň řízení školy tj. řešení pracovně právních otázek, finančních i každodenní 

operativy, znamená pro ředitele velkou zátěž. Náročnost této profese je řešena ve 

strategickém dokumentu Strategie 2030+. Návrhem je rozdělení role mezi ředitele pro 

vzdělávání a jeho manažera, který by se věnoval řídící roli. Tento dokument chce podpořit 



17 

ředitele v pedagogickém vedení škol tím, že vytvoří Standard pedagogického leadershipu 

(MŠMT, 2019, s. 44). Dokument tohoto typu zatím v České republice neexistuje, a byl 

by velkou oporou pro profesní rozvoj každého ředitele.  

V úvodu jsme se věnovali škole z pohledu vedení a řízení školy, protože tuto oblast 

považujeme za stěžejní pro rozvoj školy. Dobré pedagogické vedení školy dosahuje 

nejlepších výsledků, pokud je v interakci s učiteli a oceňuje jejich vysoké nasazení 

a velkou míru odborných kvalit (Hattie, 2012). V následujícím textu se budeme zabývat 

dalšími charakteristikami školy, které jsou v odborné literatuře popisovány jako 

podstatné pro rozvoj školy jako celku. 

2.2 Oblasti, kritéria a indikátory kvalitní školy 

V odborné literatuře se objevuje řada souborů a charakteristik kvalitní nebo efektivní 

školy, v nichž se opakují určité oblasti. Už dříve zahraniční literatura např. Posch (in 

Janík, 2009) uvádí jako hlavní charakteristiky dobré školy např. orientaci na vysoký, 

všem známý oborový a obor překračující standard výkonu, vysoké ocenění vědomostí 

a kompetencí, očekáváním úspěchu se zřetelem na schopnost žáků dosáhnout výkonu, 

společnou řečí a převzetím zodpovědnosti žáky, hodnotnými vztahy mezi vedením, 

učiteli a žáky, kooperativním vedením školy, vyjednáváním a důsledným dodržováním 

pravidel. Aurin (1991, s. 68–70), stejně jako Posch, uvádí za znak efektivity kromě 

dobrého vedení pedagogického sboru i vytrvalost učitelů, intelektově náročnou výuku, 

zaměření pozornosti na práci ve výuce a dobré školní klima. Z českých autorů např. Janík 

uvádí následující faktory, které jsou pro kvalitní školu důležité (in Janík, 2013, s. 33): 

1. vedení, 2. vědomá péče o klima, 3. důraz na vzdělávací výsledky, 4. vysoká očekávání 

od žáků i učitelů, 5. vědomí ohledně poslání, 6. pozitivní motivační strategie, zpětná 

vazba o vzdělávacích výsledcích žáků. 

Aby byly tyto charakteristiky školy posuzovatelné, obvykle se v nich rozlišují oblasti, 

kritéria a indikátory kvality (Starý, Chvál, 2009, s. 65). Podle Janouškové a Maršáka 

(2008) indikátory musí splňovat následující vlastnosti: opírají se o pravidelná statistická 

šetření, poskytují validní, reliabilní a objektivní informace, poskytují co nejpřesnější 

obraz aktuálních nebo i možných problémů, jsou součástí systému indikátorů, ve kterých 

jsou patrné souvislosti daného indikátoru s ostatními ze systému, přičemž tento systém je 

spolehlivější než samotný izolovaný indikátor a vztahuje se k vytčeným cílům 
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vzdělávání, jsou zřetelně určeny konkrétní skupině příjemců a jsou v daném prostředí 

realizovatelné. Stejně na indikátory kvality nahlíží Rýdl (2003, s. 41), který je popisuje 

jako měřitelné údaje, které vypovídají o kvalitě sledovaného jevu. Představují 

argumentační východisko pro rozhodování, na jehož základě můžeme např. vyhodnotit 

daný stav systému jako uspokojivý nebo jako zralý pro změnu. Takto pojaté popisy kvality 

mohou fungovat jako rozvojový autoevaluační nástroj školy. Popis kvality školy, se opírá 

o konsenzus těch, kterých se týká (Chvál, 2018), je předem stanovený a jasně ověřitelný 

všemi aktéry, kteří se o kvalitu školy zajímají. Chvál (2009, 2018) poukazuje na důležitou 

roli evaluace při dosahování kvality školy. Z tohoto důvodu považujeme kritéria 

a indikátory kvality za nezbytné předpoklady pro rozvoj školy jako celku. Bez popisu 

kvality není možné objektivně vyhodnocovat procesy uvnitř školy. A bez vnitřní evaluace 

škola nemůže zdokonalovat svoje procesy. 

V obrázku 1 uvádí Chvál (2009) kategorie školy, které vstupují do vzájemného 

funkčního vztahu mezi sebou a jsou dostatečně empiricky zakotveny. V modelu 

zdůrazňuje důležitost evaluačních nástrojů jako prostředku pro sběr dat a monitoring 

výstupů. Uvažování od špičky pyramidy směrem dolů se uvažuje při plánování procesů, 

směr od základny směrem nahoru se realizuje při procesech evaluace. Podle Chvála 

(2009, s. 66) je možné soustavné zvyšování kvality tehdy, pokud budou oba procesy – 

plánování i vyhodnocení navzájem logicky propojeny skrze model kvality.  

Významné pokusy definovat kvalitní školu vznikly v rámci projektu Cesta ke kvalitě, 

který byl realizován v letech 2009 – 2012. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny 

nástroje pro autoevaluaci školy jako celku, které školám měly pomoci identifikovat hlavní 

hodnoty školy, ujasnit si postupy potřebné k naplňování priorit školy a podpořit 

spolupráci učitelů. V projektu vznikly tři desítky evaluačních materiálů, které pokrývají 

oblasti vyhlášky č. 15/2005 Sb. O vlastním hodnocení škol. Jmenujme dotazník pro Klima 

školy, který je dále členěn na Klima školy, sboru nebo třídy. Materiál, který škole pomůže 

ke komplexnímu zmapování procesů uvnitř školy je Rámec pro vlastní hodnocení školy. 

Cenným materiálem pro hodnocení práce učitelů je Rámec profesních kvalit, který 

obsahuje sebehodnotící archy, archy pro kolegiální hodnocení popř. hodnocení 

nadřízeným (NÚV, 2020). 
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Obrázek 1: Model kvality (Chvál, Starý, 2009, s. 65) 

Dalším významným evaluačním materiálem, který se pokoušel popsat, co je vnímáno 

za kvalitní uvnitř školy, byl představen veřejnosti jako Kvalitní škola (ČŠI, 2015). Tento 

materiál byl dlouhodobě vyvíjen a v roce 2019 dostal finální podobu. ČŠI ho představila 

jako Kritéria pro hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI, 2019). Tento 

materiál popisuje komplexní podmínky školy jako celku. Lze je chápat jako kvality 

současné dobré školy. ČŠI vymezuje šest oblastí školy: 1. Koncepce a rámec školy, 2. 

Pedagogické vedení školy, 3. Kvalita pedagogického sboru, 4. Výuka, 5. Vzdělávací 

výsledky žáků, 6. Podpora rovných příležitostí žáků při vzdělávání. Tyto oblasti ČŠI dále 

specifikuje formou kritérií. 

Můžeme si povšimnout, že mezi hledisky kvality školy je zde inkluzivní přístup 

a z našeho pohledu důležitá oblast 3. Kvalita pedagogického sboru, kterou škola 

dokladuje např. vedením profesních portfólií a plánem svého profesního rozvoje (Chvál, 

2018, s. 48). Na této oblasti 3. Kvalita pedagogického sboru lze dokladovat formulaci 

dílčích kritérií, které specifikují tuto oblast: 1. Pedagogové jsou pro svoji práci 

kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují profesionálně. 2. Pedagogové 

důsledně uplatňují při komunikaci se žáky, rodiči i kolegy vstřícný, respektující přístup. 

3. Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu. 

4. Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti. 

5. Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji (ČŠI, 2019, s. 34). 
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Dílčí kritéria jsou v materiálu dále popsána, aby bylo srozumitelné, co si má učitel pod 

uvedeným kritériem představit. Komentáře a příklady naplnění jednotlivých kritérií uvádí 

Chvál v publikaci Na naší škole nám záleží (2018). Z popsaných oblastí školy je patrné, 

že pozornost je v tomto evaluačním materiálu věnována jak dovednostem lídra školy, tak 

učitelům, kteří jsou hlavními a důležitými činiteli v procesu vzdělávání. Kritéria kvalitní 

školy tak, jak je definuje ČŠI, jsou pro naši výzkumnou práci stěžejní a odkazujeme se 

na ně v kapitole 5.  

Kvalitní škola se v současných společenských podmínkách proměňuje a má i své 

vize, které jsou navržené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (2019). 

V tomto dokumentu se uvažuje o podpoře škol, které dlouhodobě usilují o změnu. Tyto 

inovativní školy by dostaly podporu ve sdílení svých zkušeností o lepší kvalitu vzdělávání 

do dalších škol. Je navržen model šíření zkušeností na základě smlouvy, která by 

vymezila vzájemná očekávání, včetně např. úlevy pro koordinátora ředitele a lektory 

formou snížených úvazků na konto hospitací s reflexí či workshopů (MŠMT, 2030+, 

s. 39). Kromě toho se uvažuje o systematickém propojování inovativních škol s ostatními. 

Tyto inovativní školy by se staly „ohniskovými“ školami, které by pomáhaly s inovací 

dalším školám. Strategie 2030+ vnímá inovativní projekty jako laboratoř, ve které se 

pilotují nové vzdělávací přístupy, které mohou být v budoucnosti prospěšné systému (s. 

39).  

2.3 Výzkumy a hodnocení školy  

V následujícím textu si představíme výzkumné studie, které měly za cíl zmapovat 

a popsat charakteristické znaky kvalitní školy, vedení, řízení i procesy uvnitř školy. 

V roce 2001 byla realizována případová studie (Spilková 2005, s. 78–81), která měla 

za cíl popsat portréty škol na základě zpětného mapování. Vícepřípadovou studii Česká 

základní škola realizoval v letech 2007-2009 výzkumný tým pod vedením E. Walterové. 

Cílem bylo identifikovat vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují reálnou podobu 

fungování a rozvoj české školy (Dvořák, Starý, Urbánek, Chvál, Walterová, 2010, s. 46). 

Dalším pokusem o zmapování kvality školy z pohledu veřejnosti provedla Walterová 

a kol. (2010). Výzkum Kvalitní škola realizovaný v roce 2011 (Janík 2013, s. 33–34) byl 

zaměřen na kvalitu kurikulárních dokumentů. Výzkumy zaměřené na procesy vedení 

školy a kulturu školy (Pol, et al., 2005), profesní vývoj ředitelů (Pol, et al., 2010), strategie 
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vedení (Sedláček, 2011), klima učitelských sborů (Urbánek at al., 2014), škola jako učící 

se organizace (Pol, et al., 2013).  

Dosavadní výzkumy ukazují (Hattie, 2009), že pedagogické vedení vykazuje nejvyšší 

míru vlivu tehdy, když se vedení škol přímo podílí na profesním rozvoji učitelů 

prostřednictvím formativního hodnocení práce učitelů, tedy hodnocení spojeného 

s plánováním a koordinací jejich profesního rozvoje. Zároveň připomíná, že nedílnou 

součástí takového vedení je identifikace a oceňování vysoké kvality výkonu učitelské 

profese. V letech 2014-15 byla ověřována koncepce modelu klinické školy v pregraduální 

přípravě Spilková (2015). Ze závěrů vyplývají charakteristiky, které má mít dobrá škola. 

Je to kvalitní vedení školy, dobré klima školy a vysoce profesně zdatný pedagogický sbor. 

Snahou ČŠI v posledních letech je vytvoření systému monitoringu a zjišťování výsledků 

vzdělávání, a to ve smyslu pravidelného popisování procesů a vlastností výuky. Přesto 

převládá její hodnotící role. Systém evaluace výsledků vzdělání je u nás realizován 

v návaznosti na srovnávací studie (PISA, TIMSS), na aktivity CERMATu, společnosti 

SCIO apod. Stále platí, že, monitoring a evaluace výsledků ve vzdělávání je v českém 

školství redukován na hodnocení výstupů – zejména prostřednictvím testování žáků 

(Janík, 2010, s. 45).  

Na charakteristiky kvalitní školy a vzdělávání se zaměřují některé zahraniční 

výzkumy, jejichž přehled uvedl v roce 2013 Janík: Z empirických studií vyplývá, že 

výsledky ohledně kvality výuky jsou do značné míry fragmentované (Janík, 2013, s. 42). 

Některé zahraniční výzkumy uvádí Janík (2013): Helmke, 2007; Fischer, 2010; Bauer, 

2011.  

Na základě výše uvedených zdrojů, které obsahují řadu popisů kvalit dobré školy, 

i výše popsaných výzkumů, lze indikovat určité oblasti školy, které mají významný dopad 

na její kvalitu jako celek. Mezi klíčové charakteristiky kvalitní školy patří dobré vedení 

školy a pozitivní klima ve škole a kvalita učitelů. Popisy oblastí školy jsou pro školu 

přínosem v případě, když si škola může porovnat vlastní situaci s předem stanoveným 

popisem očekávané kvality. Potom tyto indikátory mohou sloužit škole jako autoevaluční 

nástroje pro jejich vlastní rozvoj. Takový materiál nyní používá ČŠI a my ho pro potřeby 

naší další práce považujeme za stěžejní pro vyhodnocení kvality školy jako celku. 
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Definice kvality má svůj význam. Smyslem hodnocení škol je záruka státu, jako 

poskytovateli finančních prostředků, že s finančními prostředky je nakládáno co 

nejzodpovědněji. Další význam má hodnocení pro školy samotné, je prostředkem ke 

stálému zdokonalování managementu školy.  

V České republice se hodnocení školy provádí na základě požadavku zákona 

č.561/2004 Sb. v platném znění z roku 2015, jako vnitřní hodnocení školy a vnější 

hodnocení Českou školní inspekcí. Kritéria pro hodnocení ČŠI jsme si představili 

v předchozím textu. Díky tomuto materiálu školy znají oblasti i kritéria hodnocení 

a mohou na jejich základě provádět průběžnou autoevaluaci a tím zlepšovat kvalitu 

v jednotlivých oblastech života školy, což je hlavním smyslem tohoto evaluačního 

nástroje. Úkolem ČŠI je hodnotit stav vzdělávací soustavy v České republice. Závěry 

tematického šetření ČŠI v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti ve školním roce 2017/18 

nebyly potěšující. Byla zjištěna malá míra zobecňování a malý podíl kritického 

uvažování. Podle závěrů ČŠI české děti mají negativní postoj ke čtení (ČŠI, 2019). 

Ve školním roce 2018/19 bylo předmětem zájmu hodnocení rozvoje jazykové, 

přírodovědné a informační gramotnosti na základních a středních školách. ČŠI 

konstatovala zjištění vysoké znalostní úrovně v oblasti jazykové, ale v oblasti 

přírodovědné gramotnosti přetrvávají problémy s řešením úloh zaměřených na návrh 

postupu a řešení přírodovědných problémů, což může korespondovat se zjištěním, že 

přetrvává vysoký podíl hodin přírodovědných předmětů vedených frontální výukou. 

Doporučení ČŠI školám je podporovat realizaci dovednostně orientovaného vzdělávání, 

zařazování úloh, které vyžadují vyšší čtenářské dovednosti jako je vyhledání a posouzení 

vstupních informací. Doporučení pro zřizovatele je zvyšovat kvalitu koncepčního řízení 

školy a podporovat síťování partnerů s cílem zvyšovat úroveň internacionalizace škol 

i úroveň spolupráce škol s praxí. 
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3 Učitel a jeho kvality 

Kvalita práce pedagogických pracovníků je nejvýznamnějším 

faktorem pro dosažení lepších výsledků a posunu žáků v učení. 

(Hattie, 2003). 

Do školy, kde se má odehrávat výuka zaměřená na potřeby žáka, je potřeba pedagoga, 

který se z role předkladatele informací mění na mentora či průvodce vzděláváním 

(Strategie 2030+, s. 27). Tato vize národní vzdělávací politiky koresponduje s modelem 

školy, kterou jsme se zabývali v předchozí kapitole. K modelu učitele mentora se chceme 

prostřednictvím profesního rozvoje učitelů přibližovat. 

Kvalita učitele je v tom, co zná a přináší s sebou do třídy, a co z toho dokáže využít 

pro podporu učení žáků přímo v procesu. Kvalitní výuku můžeme charakterizovat jako 

to, co učitelé udělají s tím, co vědí, když vstoupí do třídy. Patří sem techniky a strategie, 

které učitelé používají k tomu, aby se žáci lépe učili. Učitelovy postupy jsou důkazem 

toho, že mají znalosti o tom, jak se žáci učí a využívají osvědčené postupy, které 

napomáhají k tomu, aby byli žáci ve výuce angažovaní. Kaplan a Owings (2002) uvádějí, 

že vysoce kvalitní výuka zprostředkovává studentům učení prostřednictvím jejich 

osobních zkušeností, zájmů a předchozích znalostí. Na základě toho, musí učitel 

přizpůsobit svoje postupy. V jádru tohoto povolání stojí sociální interakce, jejíž 

objektivní zkoumání není jednoduché. To ztěžuje objektivní popis efektivního chování 

učitele.  

3.1 Učitel – expert  

Pro naši další práci je důležité si ujasnit, co dělá z učitele experta, odborníka, který 

dokáže rozvíjet žákovy kompetence a předkládat mu takové výukové situace, které pro 

něj budou výzvou a motivací k dalšímu učení.  

Za odborníka (experta) můžeme považovat člověka, který díky svému vzdělání 

a zkušenostem dokáže dělat věci, které my ostatní lidé neumíme, nebo je dělá spolehlivěji 

a efektivněji (Obst, 2009, s. 93). Píšová (2011) se věnuje detailní charakteristice experta 

a na základě výsledků realizovaných výzkumů znalostí učitele uvádí, že expertnost 

učitele je např. založená na jeho vysoce organizované a propracované znalostní základně, 

která mu umožňuje přesnější a hlubší percepci jevů a umožňuje mu okamžitý přístup 

k variantám řešení problémových situací. Podobně Kalhous, Obst a kol. (2009) uvádějí 
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výsledky Berlinerova zjištění (1994), které popisují dva znaky učitelovy expertnosti: 

a) expert je expertem v jedné oblasti, které věnoval tisíce hodin studia, b) experti mají 

řadu důležitých dovedností zautomatizovanou. Berliner srovnával přístup začátečníků 

a expertů v zahájení středoškolské hodiny literatury. Začátečníci věnovali zahájení výuky 

dvě minuty, zatímco zkušení učitelé 14 minut. Experti v tomto čase provedli tři 

následující kroky: 1. stručně sdělili žákům cíl hodiny, 2. jasně vyslovili požadavky na to, 

co se od žáků očekává, 3. vytvořili takovou situaci, aby vzbudili zájem o další práci. 

Experti ve své výuce využívají ustálené struktury a pravidla, díky kterým se výuka pro 

žáky stává předvídatelná. Podle Píšové (2011) se experti vyznačují soustavným 

monitorováním výukových situací a trvalou reflexí i sebereflexí. Také uvádí faktory 

důležité pro realizaci efektivní výuky, které identifikovala první velká přehledová studie 

(Rosenshine & Furst, 1973 in Píšová, 2011): je to orientace na úspěšné splnění úkolu; 

vytváření dostatku příležitostí k osvojení látky; stimulace a přijímání myšlenek žáků; 

proporci a zaměřenost učitelovy kritické zpětné vazby; strukturování vyučovací jednotky; 

využití různých typů otázek a kognitivních aktivit. Výzkumy ukazují, že hluboký vhled do 

problematiky činí učitele jistějším a zkušenějším. Problematice učitelovy expertnosti se 

věnoval také J. Hattie (2012), který na základě 500 000 metaanalýz studií formuloval 

základní charakteristiky expertnosti učitele. Hattie zdůrazňuje, že pro úspěch učitelovy 

práce je důležité jeho nadšení a inspirace. Mluví o učiteli jako o hlavním hráči ve 

vyučovacím procesu. Jeho studie, ve které se zaměřoval právě na rozdíly mezi zkušeným 

a začínajícím učitelem, identifikuje pět hlavních dimenzí, které charakterizují učitele 

experta (Hattie, 2012, s. 25–27): 1. Učitel – expert je schopen identifikovat ty 

nejdůležitější cesty, které pomáhají učení. U expertů se projevuje schopnost řešit 

problémy (srov. Píšová, 2011), anticipovat, plánovat a improvizovat dle situace, 

rozhodovat se a rozlišovat, která rozhodnutí jsou nejdůležitější. 2. Učitel – expert vytváří 

optimální klima pro učení. Experti dokážou vytvářet optimální klima třídy příznivé pro 

proces učení, jsou více závislí na kontextu a dovedou se lépe orientovat v dané situaci. 3. 

Učitel – expert monitoruje učení a poskytuje zpětnou vazby. Experti dovedou poskytovat 

relevantnější a užitečnější zpětnou vazbu, monitorovat problémy žáků a posoudit úroveň 

jejich porozumění a pokroku, dokážou lépe formulovat hypotézy o potížích s učením 

a výukových strategiích, jednají více automaticky. 4. Učitel – expert věří, že všichni 

studenti splní kritéria. Experti přistupují k vyučování a učení s nadšením, mají respekt 
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k žákům. 5. Učitel – expert má vliv na studentovy povrchní i hluboké výsledky. Experti 

dovedou aktivně zapojit své žáky do procesu učení, rozvíjejí jejich autoregulaci, vnímání 

osobní zdatnosti a sebeúctu, nabízí žákům dostatečně náročný úkol a cíl, mají pozitivní 

vliv na dosažené vzdělávací výsledky a povzbuzují u žáků jak povrchové, tak i hloubkové 

učení. 

Pokusy o popis práce vynikajícího učitele, tedy učitele experta jsou od 90. let. Mnoho 

autorů se snaží charakterizovat klíčové prvky v práci kvalitního učitele. Vašutová (2004, 

s. 92) definuje profesní kompetence učitele: jako otevřený a rozvoje schopný systém 

profesních kvalit, které pokrývají celý rozsah výkonu profese v komponentách znalostí, 

dovedností, zkušeností, postojů a osobnostních předpokladů, které jsou vzájemně 

provázané a chápané celostně. Mezi významné zahraniční autory v této oblasti patří 

Schulman (1987), který vymezil sedm základních oblastí profesních znalostí učitele: 

1. Obecné pedagogické znalosti a zásady a strategie řízení třídy, 2. Znalost studentů 

a jejich charakteristiky, 3. Znalost vzdělávacích kontextů a zásad fungování třídy, 

4. Znalost vzdělávacích výsledků, smyslu a hodnot, jejich filozofický a historický důvod, 

5. Znalost obsahu, 6. Znalost kurikula, 7. Pedagogický obsah znalostí je zvláštní 

amalgám obsahu a pedagogiky, který jednoznačně v kompetenci učitelů v jejich vlastní 

formě profesionálního porozumění.  

3.2 Profesní standardy 

Další důležité přístupy k vymezení kvality učitele jsou popisy a soubory profesních 

kompetencí, které vytvořil např. Korthagen, 2004 nebo Wubbels 1992. V zahraniční 

literatuře lze nalézt i další vymezení kvalit učitelovy práce např. prostřednictvím 

profesních rolí nebo klíčových odpovědností učitele v procesech vyučování a učení 

(Tomková, 2012). Stanovit obecná kritéria napřič kulturami není možné, protože profesní 

kompetence jsou vázány na vymezení učitelské profese v dané zemi. Na základě 

profesních charakteristik vytvářejí jednotlivé země profesní standardy, které jsou 

explicitním vyjádřením toho, co je v diskursu kolem kvalit učitelské práce obsaženo. Ve 

světě mají standardy podobu a) ideálu, ke kterému se má učitel začátečník i zkušený učitel 

přibližovat, nebo jsou vymezeny jako b) víscestupňové požadavky na kvality začátečníka, 

zkušeného učitele a učitele experta (Janík et.al., 2014). V odborné literatuře se objevují 

diskuse nad podobou, smyslem a funkcí standardů. Akademická sféra vnímá standard 



26 

jako oporu pro zvyšování kvality práce učitele, zvláště v reflektivně pojatém způsobu 

vyučování. Pro ministerské úředníky může být vnímán jako normativ a nástroj kontroly. 

V českém prostředí nejsou standardy učitelovy práce explicitně deklarovány. 

S dlouhotrvající a nejasně vedenou reformou vzdělávání je vyvíjen tlak na učitele 

(Tomková, 2018, s. 10) a na změny v jeho profesním rozvoji. Proto je potřeba podpořit 

učitele a předložit jim takové standardy, které jim budou oporou při jejich aktivním 

profesním rozvoji. Mezi odborníky se objevují kritické názory na existenci standardů, 

které mluví o svazování učitele a nebezpečí přemíry tlaku a vnější kontroly (Spilková, 

Janík, Píšová 2014). Podle Košťálové (2013) je obhajitelným cílem standardu trvalá 

podpora každému učiteli tak, aby se mohl zlepšovat: Plnění rámce nesmí mít povahu 

„high stakes“ – totiž, že na splnění nebo nesplnění požadavků rámce například závisí, 

zda učitel bude – nebo nebude – smět vyučovat, dostane – nebo nedostane – významně 

přidáno apod. (Košťálová, 2013, s. 12). Kurikulární reforma značně urychlila potřebu 

definovat profesní kompetence učitele. MŠMT v roce 2008 vytvořilo expertní skupinu 

k tvorbě profesního standardu učitele jako reakci na potřebu popsat kompletní učitelův 

výkon. Výstupem byl dokument Standard kvality profese učitele, který definoval profesní 

kompetence. Byl chápán jako rámec žádoucích kompetencí a činností v navrhovaných 

ukazatelích. Popisuje žádoucí stav, reálně dosažitelný za podmínky, že bude vytvořena 

systémová podpora učitelů ve zvyšování kvality jejich práce (Tvorba profesního standardu 

kvality učitele 2009, s. 4). K tomuto materiálu proběhla veřejná diskuse na webu 

Ministerstva školství. Za klíčovou podmínku fungování standardu byl v závěru 

formulován požadavek na vytvoření systému komplexní podpory učitelů (zejména 

finančních a organizačních podmínek). Na konci roku 2009 byl tento proces ze strany 

MŠMT zastaven. Na tyto snahy v roce 2012 navázal projekt Kariérní systém, 

zadavatelem bylo MŠMT a jeho řešitelem byl Národní institut pro další vzdělávání. Jeho 

cílem bylo vypracovat celoživotní zvyšování kvality učitelské profese. Byl spojený 

s atestacemi učitelů a navázaný na systém odměňování na základě transparentních 

pravidel (MŠMT, 2012). Koncepce projektu počítala se čtyřmi karierními stupni. Pilotáž 

tohoto projektu byla ukončena v březnu 2015. Hlavní kritika se týkala zaměření na 

kariérní postup nikoli na profesní růst, o který odborná veřejnost usilovala (Janík, 

Spilková,  Píšová 2014).  
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Další snahou podpořit pedagogy v jejich profesním růstu byl vznik evaluačního 

nástroje s názvem Rámec profesních kvalit učitele (Tomková et al., 2012). Tento materiál 

má sloužit ke komplexnímu sebehodnocení a hodnocení kvality práce učitelů ve školách. 

Jeho cílem je především podpořit profesní rozvoj učitelů. Je charakteristikou vynikajícího 

učitele základní a střední školy, především učitele všeobecně vzdělávacích předmětů. 

Rámec profesních lit učitele je metou, ke které směřuje jak začínající, tak zkušený učitel.  

Druhou ukázkou modelu, který popisuje kvalitu učitelovy práce je Mezinárodní 

profesní rámec kvality ISSA (International Step by Step Association) (Step by step ČR 

o.p.s., 2011). Ten to standard je používám v programu Začít spolu, který je v České 

republice realizován od roku 1996. Vychází z pojetí kvality, které je založeno na 

profesním růstu a zdůrazňuje přístup učitele, který je orientovaný na podporu 

individuality, potřeb a zájmů dítěte. Jde o podpůrný model, který má sloužit učitelovu 

profesnímu rozvoji. Tým mezinárodních odborníků vytvořil pod záštitou mezinárodní 

organizace Step by Step standardy programu (ISSA), ve kterém jsou formulovány 

požadavky na kvalitu práce učitele. Tento dokument byl upraven s ohledem na podmínky 

v České republice a od roku 2011 je materiál prezentován jako Kompetentní učitel 21. 

století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Standardy ISSA představují základ, na 

němž je vystavěn proces zvyšování kvality i postup certifikace učitelů. Tyto standardy 

představují konkrétní pedagogické kompetence, které jsou nezbytné k plnění každé ze 

sedmi stanovených oblastí, které jsou vymezeny indikátory: 1. Komunikace, 2. Rodina 

a komunita, 3. Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty, 4. Plánování a hodnocení, 

5. Výchovné a vzdělávací strategie, 6. Učební prostředí, 7. Profesní rozvoj. Standard 

rozpracovává oblasti na kritéria, která se rozpadají do dílčích indikátorů, která mají učiteli 

pomoci rozumět obsahu v celé šíři vybrané oblasti. Uvedené oblasti jsou popisovány 

v kvalitách, které mají kompetenční charakter a podporují výchovu a vzdělání, které jsou 

v souladu s demokratickými principy, respektující osobnost dítěte, vedou dítě ke 

kritickému myšlení a zodpovědnému jednání (Step by step ČR o.p.s., 2011). Standardy 

jsou v programu Začít spolu využívány učiteli převážně 1. stupně ZŠ při rozboru vlastní 

práce, ale mohou sloužit i vedení školy. Ředitelé je používají jako nástroj pro zvyšování 

kvality práce při hospitacích (Píšová, Duschinská a kol., 2011). Učitelé, kteří naplňují 

požadavky uvedené v profesním rámci, mají příležitost požádat organizaci Step by Step 

ČR s.r.o. o udělení certifikátu ocenění kvality pedagogické práce. Certifikační proces je 
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v tomto programu vnímán jako profesní růst učitele, jako péče o kvalitu pedagogické 

práce (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 159). Přístup orientovaný na kvalitu 

pedagogické práce, pomáhá učiteli lépe vyhodnocovat a plánovat svoje další profesní 

kroky.  

Třetím modelem, který popisuje kvality učitelovy práce je standardu učitele programu 

RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking). Můžeme o něm říct, že je jediným 

vymezením profesních kompetencí učitele u nás, které popisují učitelovu činnost na 

nejkonkrétnější úrovni. Tento materiál je používán pro certifikaci učitelů v programu 

RWCT a slouží jen malé profesní skupině učitelů, která metody kritického myšlení 

používá.  

Všechny tři příklady profesních standardů z českého prostředí (Profesní rámec kvalit, 

Step by step, RWCT) mají funkci rozvojovou, nikoli hodnotící. Jejich jádro tvoří 

kompetence k řízení učebních procesů žáků. Zahrnují také kompetenci k reflexi 

a sebereflexi.  

3.3 Zkušenosti s využitím profesních standardů v zahraničí  

Pro ilustraci toho, jak různorodé mohou být profesní standardy učitelů v zahraničí, 

jsme záměrně vybrali modely ze Slovenska, Finska, Polska a Austrálie. V každém 

z popsaných modelů se budeme zabývat jeho podobou, funkcí a dopadem na růst 

profesních kompetencí učitelů. 

Kariérní systém učitelů na Slovensku je zakotven v zákoně č. 317/2009 Sb. 

Slovenské republiky. Vychází z kariérních stupňů, které jsou vázány na odměny učitelů. 

Postup v kariérním stupni odpovídá i finančnímu ohodnocení, kdy postupem do vyšší 

kategorie je učiteli přiznán plat odpovídající vyšší platové třídě. Ukazuje se, že tato forma 

kariérního a kreditového systému s sebou nese jistá úskalí. Hlavním zájmem učitelů se 

stal především platový postup. Možnost získat až 12% zvýšení platu prostřednictvím 

kreditů se pro učitele stalo hybnou silou jejich aktivity (Pavlov, 2012). Dalším rizikem je 

fakt, že zákon v § 52 upravuje oblast hodnocení učitelů. Hodnocení je pak podkladem pro 

rozhodnutí ředitele o ukončení adaptačního vzdělávání začínajícího učitele, pro 

vypracování plánu kontinuálního vzdělávání učitele a podkladem pro odměňování 

učitele. Slovenský systém je silně normativní a zaměřený na vnější parametry. Jeho 

hlavním cílem je měření z vnějšku, tedy hodnocení učitele někým zvenku. Pro učitele se 
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tak stal honbou za kredity a následně získání jistého příplatku a zvýšení svého příjmu. 

Tento systém nijak zásadně nerozvíjí učitelovy profesní kompetence. Výše zmíněný 

model neobsahuje kritéria ani popisy kvalitní výuky. Nenabízí učitelům návod, jak být 

lepším učitelem, pouze jak postoupit na kariérním žebříčku. Tento systém nepřinesl ani 

žádné pozitivní změny ve výsledcích žáků. Výzkumy (Pavlov, 2012) ukazují, že jen 10% 

změn v profesním výkonu učitelů je výsledkem výše popsaného systému formálního 

vzdělávání. Kosová a Trnka (2018, s. 108) realizovali výzkum mezi učiteli a závěry 

ukazují, že reforma byla nepřipravená, formální a učitelé jsou skeptičtí k dalším změnám, 

které odmítá 43% učitelů.  

Po roce 1989 začalo v Polsku období politické transformace, která se stala základem 

pro změny ve vzdělávání. Hlavním legislativním rámcem, který upravuje a reguluje 

kariérní růst je Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 

2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.). Tento dokument upravuje zákon ze dne 8. ledna 

1999 o provádění reformy vzdělávacího systému. Upravuje klíčové záležitosti, které se 

týkají učitelské profese, včetně kvalifikačních požadavků na učitele, jejich odpovědnosti, 

způsob hodnocení i posuzování profesních úspěchů. V Polsku je systém kariérního růstu 

učitelů vícestupňový. Podmínkou získání dalšího stupně kariérního růstu je splnění 

kvalifikačních požadavků a absolvování stáže, uzavřené kladným hodnocením výsledků 

učitelovy práce. Zavedením tohoto kariérního řádu, došlo v Polsku k docenění nejlepších 

učitelů a rychlému růstu kariéry učitelů mladých a schopných (Prokop et al., 2012). 

Zároveň zde můžeme sledovat, že normy jsou pro učitele nastaveny shora a standard se 

stává nástrojem kontroly a hodnocení učitelovy práce dalšími nadřízenými osobami, které 

je důsledkem učitelova finančního ohodnocení. Polský standard obsahuje kritéria, která 

v sobě nesou profesní požadavky na učitele, ale jejich smyslem není učitelova 

sebereflexe, ale na jejich základě tutor hodnotí učitele, který se uchází o další profesní 

stupeň. Kritéria jsou formulována obecně a chybí jim specifikace v podobě detailnějších 

deskriptorů, které by popisovaly žádoucí úroveň. 

Oba výše popsané modely jsou silně normativní a slouží jako nástroj vnější kontroly. 

Na podobných principech byl postaven i navrhovaný český kariérní model, s tím 

rozdílem, že nestavěl na kreditním systému.  
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Základním principem finského vzdělávání je rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání 

pro všechny občany. Vzdělávací politika je postavena na celoživotním vzdělávání 

a klíčovými slovy jsou kvalita, účinnost, spravedlnost. Finské školství se v posledních 

pětadvaceti letech ubírá cestou založenou na spolupráci, spravedlivosti, sociálním 

kapitálu a profesionalitě učitelů (Průcha, 2018). Na rozdíl od jiných evropských zemí není 

jejich školský systém založený na známkování, výkonu a kontrole, ale důvěře. Rodiče 

věří školám, školy učitelům a učitelé žákům a žáci přebírají zodpovědnost za své učení 

(Eurydice, 2019). 

Hlavním pilířem finského školství je tedy učitel. Všichni učitelé musí mít 

magisterský diplom a jsou velmi dobře motivování, protože ve společnosti je jejich práce 

oceňována stejně jako práce doktorů nebo právníků (Marková, 2019). Významnou roli 

hraje vyhodnocování a evaluace vzdělávacích procesů škol. Systém spoléhá na odbornost 

učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Autonomie škol je velká. Učitelé mohou si 

upravovat velikost třídy, počty žáků, ale i metody výuky, vybírají si učebnice a materiály 

pro výuku. Jejich pedagogická činnost je řízena cíli, které jsou stanoveny v právních 

předpisech a v národním vzdělávacím programu. Ve Finsku neexistuje žádná kontrola 

vzdělávání, protože cílem není školy kontrolovat, ale podporovat, aby dosáhly svého 

vzdělávacího cíle. Školní inspekce zde byla zrušena v roce 1990 (Sahlberg, 2015). 

Učitelství je jednou z nejvíce ceněných profesí ve Finsku, protože učitelé vědí, že mají 

volnost v tom, jak budou ve své práci postupovat. Pedagogové jsou zodpovědní za 

hledání takových pedagogických prostředků, které vedou k naplňování cílů školy. Vedení 

školy zase zodpovídá za to, že učitelům vytvoří dostatečné podmínky pro jejich práci. 

Jeho role tedy není kontrola, ale podpora. Ve Finsku není stanoven žádný kariérní řád ani 

jiné standardy, které by byly vázány na odměňování učitelů. Jejich motivace k vysokému 

profesnímu výkonu je vysoká díky důvěře systému v jejich vysoké profesní schopnosti 

a dovednosti (Sahlberg, 2015). 

Příklady standardů z Polska, Slovenska a Finska jsou ilustrativní ukázkou různého 

přístupu k tvorbě a využívání profesních standardů v praxi, vzhledem ke specifickým 

podmínkámd Na uvedených modelech můžeme sledovat, do jaké míry jsou a) podporou 

pro učitele v jejich práci a rozvoji, b) nástrojem hodnocení a kontroly, c) jak působí na 

vnitřní motivaci učitelů. 
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První dva modely standardů - v Polsku a na Slovensku - svojí strukturou, která je 

nastavena více kariérně napovídají, že jde více o modely, které jsou nastaveny 

k hodnocení či kontrole učitelovy práce. Z toho vyplývá, že vlastní pedagogickou práci 

hodnotí někdo jiný než učitel sám. Je tady definovaná kompetentní osoba, která na 

základě stanovených kritérií hodnotí dosazenou míru kvality, kterou ale standardy 

nepopisují do detailu. Chybí jasná představa o tom, co je konkrétně např. dobré povědomí 

o žákovském prostředí (Kmeť, 2016). Hodnotitel ani učitel nemají jasnou představu, co 

to znamená dobře znát žákovské prostředí, proto může být hodnocení nepřesné. I pro 

učitele samotného je takové kritérium málo nápomocné, protože jistě i tak už dělá dost 

pro to, aby prostředí znal, ale možná bližším popisem by se dozvěděl, co dalšího může 

pro lepší poznání udělat. Tento způsob kontroly zvnějšku vede k formálnímu plnění 

úkolů, což ukazují i výzkumy realizované mezi slovenskými učiteli (Kosová, Trnka, 

2018). Pro naše účely není vhodným vodítkem, protože kontrola nebudí vnitřní motivaci 

pro profesní růst a sebevzdělávání. 

Na modelu Finska, kde žádné profesní standardy nemají a veškeré pedagogické 

konání je plně v kompetenci učitelů, můžeme sledovat, že vnitřní motivovanost učitelů 

k odvádění co nejlepších výsledků je velká. Naše tradice neumožňuje zavádět podobný 

systém, ale můžeme se dívat na to, jak se tomuto modelu, který dává velkou volnost 

pedagogům a kontrolu nahradil podporou, přiblížit. Čtvrtý model představí kompromis 

předchozích profesních modelů. 

V Austrálii probíhaly diskuse o tvorbě standardu od roku 2000. Do jeho tvorby byly 

zapojeny organizace a profesní sdružení napříč všemi státy. Pilotován byl na téměř 6000 

učitelů a ředitelů škol po celé Austrálii, implementace začala od roku 2013 (AITSL, 

2020). Standard vyvinul Australian Institute for Teaching and School Leadership 

(AITSL), což je orgán zřízený s cílem podporovat vysokou kvalitu výuky a vedení škol 

v Austrálii. Jeho současným předsedou je prof. J. Hattie (AITSL, 2020). Jeho posláním 

je a) vytvořit základ pro akreditaci přípravného a dalšího vzdělávání učitelů, b) posoudit 

kvalitu výuky a napomoci k sebereflexi učitelů, c) přispět k profesionalizaci a zvyšování 

statusu učitelské profese, d) zhodnotit profesní výkon a pomáhá při akreditaci učitelů. 

Australian Professional Standards for Teachers je přehledně rozdělen do tří 

základních oblastí. Tyto oblasti jsou naplněny sedmi standardy, které určují, co by měl 
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učitel vědět a dělat. Tyto standardy jsou vzájemně provázané a částečně se překrývají: 

1. Odborné znalosti (Professional Knowledge), 2. Znalost studentů a způsobů, jak je učit 

(Know students and how they learn), 3. Znalost obsahu a způsobu, jak ho vyučovat. 

(Know the content and how to teach it). V této oblasti je popsáno, co se očekává od učitelů 

v oblasti jejich znalostí z aktuálních výzkumů učení a vyučování. Každá oblast standardu 

popisuje určitou míru pedagogických dovedností, které jsou rozděleny do čtyř profesních 

kariérních úrovní: Základní (Graduate), Zkušený (Proficient), Vysoce kvalifikovaný 

(Highly Accomplished) a Lídr (Lead). Každá z těchto úrovní má tak díky přesným 

deskripcím standardu různé požadavky na učitele. Učitel musí povinně dosáhnout úrovně 

Graduate a Proficient (AITSL, 2020). Učitelé si na stránkách mohou spustit videa 

z výuky, které jsou propojené s úrovněmi ve standardech a prostřednictvím nich 

diskutovat a reflektovat vlastní vzdělávací postupy. Kromě videí z výuky je na stránkách 

umístěno mnoho metodických příruček, které informují učitele, jak postupovat při 

kolegiálním sdílení nebo plánování. Standard nabízí širokou podporu k tomu, aby se 

každý učitel mohl rozvíjet v profesních dovednostech, které sám považuje na potřebné. 

K tomu si může vybrat z mnoha forem podpory, která vyhovuje jeho osobnímu nastavení. 

Profesní standard je v tomto případě nastaven jako systematická podpora pedagogické 

práce učitele, která je založena na osobní autonomii, vlastní sebereflexi a vnitřní motivaci.  

Zahraniční zkušenosti s různými modely profesní podpory učitelů byly analyzovány, 

vyhodnoceny a v projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ) (viz 5. kapitola) 

nastaveny tak, aby podpora učitelům, a škole jako celku, byla nabídnuta s důrazem na 

rozvoj a podporu všech profesních kompetencí. 

3.4 Současné požadavky na kvalitní výuku 

Následující kapitola bude navazovat na téma profesních standardů a pokusíme si 

definovat, jaké podmínky ve výuce jsou potřeba vytvářet, aby pomáhaly žákům v jejich 

učení.  

Pedagogický slovník pojem kvalita výuky neuvádí, je zde ale vymezen jen pojem 

kvalita vyučování jako komplexní charakteristika parametrů (vlastností) vyučování 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 111). V odborné literatuře můžeme sledovat, že 

autoři jako Starý, 2010; Janík, 2013; Chvál, 2018; Tomková, 2018 termín výuka 
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používají. S tímto pojmem pracuje i ČŠI (2015, 2019), proto jsme se i my v následujícím 

textu rozhodli užívat termín výuka. 

Obecně můžeme říct, že výuka je vytváření podmínek umožňujících žákům získávat 

znalosti, rozvíjet dovednosti a kompetence, utvářet postoje. Jednou z forem, kde se učení 

odehrává, je právě výuka. Učitel připravuje takové výukové situace, které vedou k učení 

žáka. Učení probíhá prostřednictvím učebních úloh, které učitel žákovi předkládá. 

Prostřednictvím nich zprostředkovává žákovi učební obsah (Janík, 2009). Současné 

společenské trendy podporují učením zaměřené na studenta (student-centered learning). 

V posledních letech dochází ke změně paradigmatu. Do popředí se dostávají procesy 

učení (Žák, 2006) a jeho přínosy na žáka, trendem se stává jeho aktivní role při učení 

(Tomková, 2018). Tyto myšlenky dávají podnět k zamyšlení, jaké vzdělávací strategie 

jsou ty, které nejlépe pomáhají žákovi zprostředkovat obsah vzdělání. V pojetí učení 

zaměřeného na žáka, dochází ke změně tradičního přístupu. Učitel není stavěn do role 

garanta pravdy a vzdělávací obsahy žákům nepředkládá jako hotové poznatky. Učení 

zaměřené na žáka rozkládá zodpovědnost za dosažení cílů učení na učitele i žáka 

(Tomková, 2018). Tento způsob vzdělávání a učení vychází z konstruktivistických 

teorií učení. Tonucci (1991) popisuje konstruktivní školu jako místo, které nabízí dětem 

bezpečné prostředí k přemýšlení o tom, co už ví. Úkolem učitele je zajistit, aby každý žák 

dosáhl nejvyšší možné úrovně. Proces konstrukce poznání mívá dvě fáze: nejprve dochází 

ke zkoumání nového předmětu nebo myšlenky, což může vést k nerovnováze mezi novou 

informací a dosavadní znalostí či zkušeností žáka, následně je pak tento rozpor řešen a je 

ustavena obnovená rovnováha změnou dosavadního pojetí. Konstruktivisticky pojaté 

vyučování usiluje o navození situací, které budou aktivně vstupovat do jakési „chemické 

reakce“ s nekoncepcí dítěte. Často jde o snahu vyvolat vědomí problému, pocitu napětí 

mezi dosavadní představou a novou informací nebo zkušeností (Kalhous, Obst, 2009, s. 

50). Takto získané poznatky bývají pro žáka trvalé, protože jsou spojené s jeho aktivní 

činností, přemýšlením a hledáním odpovědí na jeho otázky (Škoda, Doulík, 2011). Takto 

pojaté vyučování klade nároky na přípravu i realizaci, včetně nároků na kvality učitelovy 

osobnosti. Učitel není tím, kdo informace pasivně předává, ale tím, kdo žáka provází na 

cestě za jeho poznáním.  

Kvalitu výuky nelze jednoduše popsat výčtem pozorovaných charakteristik, které by 

umožňovaly učiteli její zlepšování. Výuka je komplexním systémem a Langefors 
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(in Janík 2013, s. 110) o ní říká, že patří k tzv. nepřehledným systémům. Má-li ale učitel 

zlepšovat svoji práci, musí rozumět tomu, co říkají jednotlivé hodnotící výroky o jeho 

výuce, musí tedy rozumět jednotlivým složkám výuky do té míry, aby byl schopen je 

měnit a zlepšovat. Mezi hlavní složky výuky řadíme cíle vyučování - výsledky, jichž má 

být dosaženo, obsah výuky, vztah učitele a žáků, organizační formy a metody vyučování 

(Mazáčová, 2014). V konstruktivistickém pojetí vyučování může docházet k proměnám 

nebo redukci některých obsahů, protože žák vstupuje aktivně do procesu výuky 

a stanovuje si cíle svého učení. Učitelovou rolí je dávat žákům podporu, vyhodnocovat 

jejich cestu a volit nové metody a strategie pro efektivní učení každého žáka. To 

předpokládá učitelovu reflexe a sebereflexe. Učitelova reflektivní praxe je trvalým 

principem jeho profesionality (Tomková, 2018, s. 13). Tento princip je jádrem profesní 

proměny učitelské profese a nároků na ni. Starý a Chvál (2009) definuje kvalitu jako 

ucelený proces s jistými požadavky, díky kterým může být tedy výuka objektivně měřena 

a hodnocena. Efektivní učení se neobejde bez předem stanovených vzdělávacích cílů 

(Hattie, 2012). 

Vzdělávací cíle jsou definovány na různých úrovních vzdělávacího systému. Škola 

naplňuje jak obecné cíle, definované v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávaní (2017), tak dílčí, konkretizované cíle, které se dotýkají přímo výuky a žáků 

v každé konkrétní vyučovací hodině. Potom mluvíme o výukových cílech (Mareš, 2013), 

které se kromě kognitivní oblasti týkají i cílů afektivních a psychomotorických. Cíle 

každé vyučovací jednotky by měly být formulovány jazykem žáka tak, aby jim rozuměl 

(Košťálová, 2013) Pokud bude očekávaný vzdělávací cíl dobře formulován, žák 

v průběhu vyučování ví, co bude na konci lekce prokazovat. V ideálním případě jsou 

výukové cíle formulovány prostřednictvím kritérií. Učitel formulací dílčích kritérií 

stanovuje, čím by se měl být žákův výkon vyznačovat (Košťálová, Miková, Stang, 2008). 

Sada kritérií je odvozována od výukového cíle a říká, čemu by se měli žáci naučit a v jaké 

kvalitě. Prostřednictvím předem formulovaných kritérií žáci mohou objektivně popsat 

svůj výkon a na základě jeho vyhodnocení mohou pracovat na zlepšení jeho kvality. 

S formulací cílů je také spojena průběžná zpětná vazba, která je klíčovým prvkem 

formativního hodnocení (Laufková, 2017). Explicitní formulace cílů pomáhá žákům 

v hodnocení sebe i svých vrstevníků a mohou zlepšovat vlastní pokroky v učení (Wiggins 
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1993). Pokud učitel dovede pracovat s výukovými cíli ve vztahu k žákům tak, že jim žáci 

rozumí, přináší jim to větší zisky při učení (Stará, Starý, 2018). 

Co má být ve výuce přítomno, abychom mohli hovořit o její kvalitě? Helmke (in 

Janík 2010) mluví o a) kompetencích učitele, b) hodnotitelných charakteristikách kvality 

výuky. Janík (2013) popisuje čtyři základní komponenty, které zakládají její kvalitu: 

1. Organizace a řízení třídy, 2. jasné cíle a obsahy, 3. kognitivně náročné úlohy, 4. učební 

klima, kde je konstruktivní práce s chybou. Day (2012) dokazuje, že zásadní vliv na učení 

žáků mají proměnné, které jsou spojené s učitelem. A to mnohem více, než proměnné 

spojené se školou. Tento autor definuje pět základních kvalit, které se objevují v dobré 

výuce u dobrých učitelů (Day, 2012): 1. Kvalitní výuka se vyznačuje kombinací 

technických a osobnostních kompetencí učitele, jeho hluboké znalosti oboru a empatie 

k žákům. Učitelé se při své práci vydávají sami ze sebe. Jinými slovy, kvalitní výuka je 

záležitostí vášnivého zaujetí (Day, 2004). 2. Žáci všeobecně popisují dobré učitele jako 

ty, kterým na žácích záleží. Zajímají se o žáky, neboť to patří k jejich profesním 

povinnostem. 3. To, do jaké míry rozumějí učitelé vlastním emocím a emocím jiných lidí, 

souvisí s jejich schopností vést a řídit vyučování a učení. 4. Být dlouhodobě dobrým 

a efektivním učitelem vyžaduje optimismus a nezdolnost, schopnost rychle se vzchopit za 

náročných okolností a v měnících se kontextech (Day et al., 2007). Tento autor 

k učitelovým kvalitám přidává ještě osobnostní rozměr, mít rád své žáky, vytvářet dobré 

klima a rozumět emocím vlastním i žákovým. Na základě svého výzkumu Hattie (2012) 

vytvořil seznam charakteristik, které se mu jeví jako zásadní pro to, aby žákovo učení 

vedlo k požadovaným cílům 1. Má vysokou úroveň znalostí a rozumí těm, které vyučuje, 

2. vede učení do požadované hloubky cíle, 3. úspěšně monitoruje učení a poskytuje 

zpětnou vazbu, která pomáhá studentům v jejich pokroku, 4. pomáhá žákovi vlastními 

postoji k rozvoji jeho vlastní motivace, 5. může poskytnout hmatatelné důkazy o 

pozitivním dopadu výuky na učení. Podívejme se, co podle Hattieho má podstatný vliv na 

kvalitu výuky. Jako vůbec nejsilnější vliv na efektivitu učení žáka má jeho 

sebehodnocení. Výzkumy, které realizoval Hattie (2012) ukázaly, že zásadní vliv na učení 

má vlastní očekávání žáka; to jakých on sám chce dosáhnut výsledků. Hattie doporučuje, 

aby učitelé vedli své žáky k přemýšlení o vlastních cílech. Druhé místo v dopadu na učení 

žáka měly konstruktivistické výukové metody, které byly v souladu s teorií kognitivního 

vývoje Jeana Piageta. Ten popisuje souvislost mezi výukovými výsledky a metodami 
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výuky akceptujícími stadia vývoje mozku orientovanými na schopnost pochopit daný 

problém. Třetí indikátor vystihuje hlavní Hattieho sdělení týkající se viditelnosti výuky 

(viz Visible Learning for Teachers, 2012). Zdůrazňuje, že je třeba, aby učitel věděl, co se 

žák naučil. Ale rozhodně ne jen v některých uzlových bodech nebo při závěrečném 

testování. Žák potřebuje soustavnou zpětnou vazbu a ta je základem formativního 

hodnocení, při němž zpětná vazba je žákovi poskytována průběžně. Z těchto teorií 

vychází i návrh Strategie 2030+, který říká, že pro kvalitativní rozvoj žáků, směřující 

k dosažení potřebných znalostí, dovedností, schopností a kompetencí je třeba především 

promyšleně poskytované formativní hodnocení (MŠMT, 2019, s. 58). Výzkumy zaměřené 

na formativní hodnocení uvádí ve svých studiích např. Hattie a Timperley, 2007; 

Brookhart, 2007; Wiliam, 2015). Podle Wiliama a Blacka (2009) se hodnocení stává 

formativním, když se použije důkaz o výkonu žáka k tomu, aby učitel rozhodl o dalším 

postupu ve výuce, který bude pravděpodobně lepší, než kdyby rozhodnutí udělal, kdyby 

dané důkazy neměl. Nejúčinnější je podle Wiliama (2015, s. 9) krátkodobé formativní 

hodnocení, které se odehrává každých šest až deset minut či dokonce šest až deset sekund. 

Leahyová a spol. (2005) popisuje formativní hodnocení jako průsečík tří procesů: kam se 

žák ubírá (cíle učení a kritéria úspěchu), kde je právě teď (zadání úloh, diskuse a aktivity, 

kterými získáme důkazy o učení) a jak se tam dostane (poskytování efektivní zpětné 

vazby, která podporuje učení).  

Shrneme-li pohledy na kvalitu výuky, autoři opakovaně konstatují, že ústřední roli 

v kvalitě výuky hraje učitel a procesy, které ve výuce realizuje. Z těch hlavních je to práce 

s cíli výuky, podávání včasné zpětné vazby v podobě formativního hodnocení a vytváření 

pozitivního klimatu ve třídě. Z našeho pohledu považujeme kvalitní výuku takovou, 

která je postavena na konstruktivistických základech, učitel pracuje s cíli výuky tak, 

aby je žáci znali a rozuměli jim, žákům se dostává formativní zpětné vazby a ve třídě 

je pečováno o dobré klima. O tento koncept kvalitní výuky se budeme opírat 

v kapitole 5.  

ČŠI (2019) vytvořila syntézu výše popsaných pohledů na kvalitu výuky v evaluačním 

nástroji Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Prostřednictvím 

kritérií a indikátorů výuky přináší popis toho, co se od kvalitní výuky očekává. Má být 

promyšlená, podněcující žáky ke kritickému myšlení a stanovování vlastních 

vzdělávacích cílů, které si žáci budou sami vyhodnocovat. Učitelé mají vytvářet pozitivní 
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klima třídy a prostředí podporující badatelství a objevování. Výuka má žáky učit 

čtenářským dovednostem, jako je kladení otázek nebo účelné využívání různých 

informačních zdrojů. Učitelé mají projevovat žákům důvěru v jejich kvality a pomáhat 

jim dosahovat těch nejlepších vzdělávacích výsledků. Učí je spolupracovat, vyjednávat 

a uzavírat kompromisy. Kvalitní výuka se tedy podle ČŠI (2019, s. 34) profiluje a) dobře 

promyšlenou výukou respektující individuální a specifické potřeby žáků, spektrem 

výchovně-vzdělávacích metod a strategií, c) věnuje se plánování a vyhodnocování 

pokroku žáka s ohledem na jejich individuální potřeby d) věnuje se osobnostnímu 

a sociálnímu rozvoji žáků. Tento materiál je oporou učitelům pro jejich reflexi a dalšímu 

profesnímu rozvoji  

3.5 Výzkumy kvality výuky  v českém kontextu 

Chceme-li zvyšovat kvalitu výuky, znamená to, že ji také musíme sledovat 

a vyhodnocovat.  

Výzkumy realizované  v pedagogické oblasti v dřívějších dobách (zejména do 

začátku 60. let 20. století) zmiňovaly kvalitu v oblasti vzdělávání téměř výhradně 

v souvislosti s obsahem, pomůckami a metodami používanými ve výuce. Později, když 

badatelé hodnotili (evaluovali) učitele, začalo být za ukazatel kvality považováno např. 

i množství naučeného, které zvládli pojmout studenti (Žák, 2006). 

V českém prostředí se kvalita výuky začíná více zkoumat v 80. letech (Kulič 1980; 

Skalková, Bacík a kol. 1988). Do současné doby byly publikovány zajímavé dílčí studie, 

ale ucelená teoretická monografie v poslední době nevznikla.  

Zde uvádíme některé starší výzkumy. Zaměříme se především na ty studie, které se 

kvalitativně souvisejí s vyučováním orientovaným na žáka, protože tento přístup je 

východiskem naší práce. Švec (1996) provedl výzkum zaměřený na učitelovo pojetí 

efektivních vyučovacích postupů. S. Kašpárková a R. Otépková (2006) provedli 

dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké výukové formy, metody a prostředky 

používají učitelé k objasňování nového učiva, k aktivizaci žáků a k opakování učiva. 

Korcová (2007) sledovala využívání prvků konstruktivismu ve výuce prvouky na prvním 

stupni základní školy. Pro  zkoumání forem a fází výuky je pozornost zaměřena na 

videostudie (Janík, Najvar a kol. 2008). Výsledky ze sledování výuky fyziky a zeměpisu na 

2. stupni ZŠ ukazují, že v těchto vyučovacích předmětech výrazně převažují organizační 
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formy orientované na učitele nad formami orientovanými na žáky (v poměru přibližně 

3 : 1), naopak v relativně malé míře jsou zastoupeny fáze zaměřené na motivaci 

a metakognitivní podporu učebních procesů. Žáci mají ve výuce poměrně omezené 

příležitosti k verbálnímu projevu (učitel mluví přibližně 5x více než všichni žáci ve třídě 

dohromady)  (in Chvál, 2009). 

U kooperativního učení je výzkumem doložena jeho signifikantně vyšší účinnost ve 

srovnání s tradiční (resp. soutěživě orientovanou výukou) v tom smyslu, že kooperativní 

učení u žáků lépe rozvíjí schopnosti dosahovat skupinových cílů a přebírat individuální 

zodpovědnost za skupinový výsledek (Gruehnová, 2000). Problematice kooperativní 

výuky se také věnovala Čábalová (2004). Kasíková (2017) realizovala výzkum 

kooperativní výuky, kdy zkoumala podmínky, za kterých se uplatní potenciál této učební 

formy. Závěr je, že při realizaci kooperativní výuky je podstatnou podmínkou vztah mezi 

přesvědčením učitele a jeho konáním. Stará, Starý (2018) provedli výzkumné šetření mezi 

učiteli 1. stupně ZŠ. Zkoumali, jaké výukové cíle si učitelé stanovují a jak je 

zprostředkovávají žákům a jak s nimi ve výuce pracují. Závěry studie ukázaly, pokud jsou 

cíle, obsah a hodnoticí postupy v souladu, přináší to pozitivní důsledky pro učení žáků.  

Shrneme-li výsledky, zjištění nejsou příliš uspokojivá. Ve výuce převažuje aktivita 

učitele, nikoli práce samotného žáka. Učitelé nepracují s cíli výuky a nevyužívají 

potenciálu kooperativní výuky jako formy učení. Tato zjištění ukazují na potřebu podpořit 

učitele v jejich profesních dovednostech tak, aby převažovalo vyučování, kde převažuje 

práce žáka, nad prací učitele. Tzn. zaměřit profesní podporu takovým směrem, aby učitelé 

dovedli naplánovat, realizovat výuku založenou na konstruktivistických základech. 

Závěry této kapitoly jsou pro naše pojetí kvality výuky důležité a budeme z nich 

vycházet v naší další práci ve vztahu k profesní podpoře práce učitele v kapitole 4. 
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4 Profesní rozvoj učitelů 

V této kapitole představíme systémy, modely i jednotlivé postupy a organizační 

formy profesního rozvoje učitelů, s důrazem na konstruktivisticky pojímané vzdělávání. 

Shrneme důležité výzkumy, které se danou problematikou zabývaly. 

Pedagogická encyklopedie (2009, s. 413) uvádí heslo další vzdělávání učitelů. Tento 

pojem je zde definován jako profesní zdokonalování vlastní učitelskou praxí, 

samostudium a další vzdělávání učitelů. V tomto pojetí je patrný náznak vlastní aktivity 

učitele jako předpoklad k jeho profesnímu růstu. V Pedagogickém slovníku (Průcha, 

Walterová, Mareš 2008, s. 36 - 37) je pojem další vzdělávání učitelů definován nejen ve 

vztahu k jeho cílům, ale definuje částečně i jeho formy. Je definován jako Vzdělávání 

učitelů v průběhu jejich profesní dráhy (angl. in-service teacher training). Navazuje na 

přípravné vzdělávání učitelů. Je chápáno jako právo a povinnost učitelů v činné službě. 

Plní dvě hlavní funkce – standardizační a rozvojovou, tj. má jednak zajišťovat udržení 

kvality úrovně stávajícího systému, jednak iniciovat a podpořit jeho rozvoj a inovace. 

Realizuje se ve dvou směrech: 1. Kvalifikační postgraduální vzdělávání, především ve 

formách doplňujícího studia, rozšiřujícího studia, specializačního studia. 2. průběžné 

další vzdělávání, realizované formou kurzů, cyklů přednášek, letních škol, seminářů 

a dílen. V ČR je další vzdělávání učitelů organizováno jednak pedagogickými fakultami, 

jednak pedagogickými centry, profesními organizacemi, soukromými agenturami…Tato 

definice zahrnuje také podpůrné programy a další vzdělávání učitelů vnímá jako proces 

v jeho různých podobách. Uvedené definice popisují profesní rozvoj jako činnost, která 

k učiteli přichází z vnějšku, skrze kurzy, semináře, které pro učitele připravují nejrůznější 

vzdělávací organizace. Rozvoj je v uvedeném pojetí zaměřen na učitele, nikoliv na 

zlepšování výsledků žáků. V širším slova smyslu jde o vývoj člověka v jeho profesní roli. 

Vycházíme z toho, že cíl dalšího vzdělávání učitelů je vždy tentýž – konkrétně profesní 

rozvoj, aktualizace znalostí, pedagogické novinky a nárůst schopnosti učitele hodnotit 

vlastní činnost v důsledku optimalizace své přípravy a vědomí profesní aktivity. 

Důsledkem dalšího vzdělávání by měla být větší efektivita práce učitelů a rozvoj jejich 

osobnosti, identifikace s povoláním a seberealizace. 

Villegos-Reimers (2003, s. 13) uvádí následující základní charakteristiky profesního 

rozvoje, kde můžeme sledovat určitá kvalitativní hlediska: 1. je založen na 

konstruktivistickém přístupu, učitelé jsou aktivními studenty,  kteří se zabývají otázkami 
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výuky, hodnocení a reflexe, 2. je to dlouhodobý proces, který umožňuje propojovat 

předchozí zkušenosti s novými, 3. Předpokládá, že učitel je reflektivní praktik, 4. může 

mít rozdílné podoby v různých prostředích, školy vyhodnocují svoje potřeby a navrhují 

jeho formu (Guskey, 1995). Objevuje se zde požadavek na vlastní aktivitu učitele a jeho 

reflexi výuky. Tato definice také potvrzuje reflektivní pojetí profesního učení (viz 

Korthagen, 2011). Podobně jako Guskey (1995) a Korthagen (2011), také Darling-

Hammond et al. (2017, s. 23), na základě analýzy výzkumných studií zabývajících se 

profesním rozvojem učitelů identifikovala mezi sedmi základními charakteristikami 

efektivního vzdělávání učitelů také reflexi a příležitost pro zpětnou vazbu. Mezi další 

charakteristiky zařadila např. sdílení příkladů dobré praxe mezi učiteli ve škole a 

poskytování odborné podpory učitelům. Tyto prvky se podle autorky vždy ve 

výzkumných studiích objevovaly v kombinacích, ale nikdy izolovaně. Hargreaves a 

Fullan (2012 in Darling-Hammond et al., 2017), poznamenávají, že kombinace těchto 

prvků vytváří kulturu spolupráce, jejímž výsledkem je forma kolektivního 

profesionálního kapitálu, který je využíván k mnohem produktivnějšímu a rozšířenějšímu 

zlepšování v organizaci. Některé další výzkumy ukazují, že existují další proměnné, které 

přispívají k úspěchu profesního rozvoje učitelů. Např. Guskey (in Villegos-Reimers, 

2003, s. 18) uvádí: rozpoznat změnu jako individuální i organizační proces, myslet ve 

velkém, ale začínat v malém měřítku, pracovat v týmech, udržovat podporu, zajistit 

procesy pro zpětnou vazbu a závěry, poskytnout nepřetržité sledování, podporu a tlak. 

Guskey zde upozorňuje na profesní rozvoj jako záležitost celé organizace, tedy školy, 

která potřebuje pro své učitele zajistit podporu a zpětnou vazbu. Corcoran (1995) přidává 

další proměnné. Podle něj je důležité zapojit do vzdělávání učitelů profesní organizace a 

iniciativy škol. Zdůrazňuje, že by profesní učení mělo být založeno na znalostech výuky 

a mělo by být vedeno konstruktivisticky. Tento názor podpořila i Darling-Hammond 

(2017). Fullan (1987) přidává další klíčový faktor: Zdůrazňuje roli vedení školy jako 

lídra, který určuje vize a směrování školy a zároveň zajišťuje dobrou úroveň kultury školy 

(srov. Rozkovcová, 2018; Urbánek, 2014).  

 V odborné literatuře se objevují také kritické charakteristiky, které negativně 

ovlivňují profesní rozvoj učitelů a jejich profesní role. Lunenberg et al. (2014) ve své 

práci, která zahrnovala revizi více než 20 let mezinárodního výzkumu vzdělávání učitelů, 
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uvádí jako kritické podmínky profesního učení: kontext, osobní kvality pedagoga, 

podporu a výzkum. 

Za kontext označuje Lunenberg dostupnost referenčního rámce, jako je profesní 

standard nebo znalostní základna, která usnadňuje profesní rozvoj učitele. Ten v českých 

podmínkách učitelům chybí, a proto je stáleobtížné nastavit ucelený a kvalitní systém 

dalšího vzdělávání. V těchto nelehkých podmínkách nároky na zlepšování práce učitelů 

rostou, protože pedagogičtí pracovníci hrají klíčovou roli v modernizaci vzdělávání. Aby 

mohli tato očekávání naplňovat, potřebují trvalý profesní rozvoj a kvalitní podporu po 

celou dobu své profesní kariéry (European Commission, 2016). Mezi tradiční formy, 

které si učitelé podle výzkumu vybírají, patří např. krátkodobé semináře, školení, 

workshopy. Většina českých učitelů vyjádřila v roce 2012 (Starý et al.), 2016 (Michek) i 

2018 (TALIS) s nabídkou dalšího vzdělávání spokojenost, avšak je zřejmé, že na národní 

úrovni chybí jasně vymezená odpovědnost za jeho kvalitu. Akreditace je vzdělávacím 

programům přidělována pouze na základě předložených dokumentů, nesleduje se průběh 

kurzů ani jejich dopad. Neexistuje systém evaluace účinků dalšího vzdělávání učitelů do 

školní praxe (Starý et al., 2012). Vedle obvykle požadovaných kurzů nabízejících 

konkrétní postupy zaměřené na rozvoj oborově didaktických kompetencí, se stále 

důrazněji propagují výcviky zaměřené na reflexi praxe a osobnostní rozvoj. Takto 

zaměřené kurzy více odpovídají modelu reflektivního pojetí učení (Tomková, 2018), 

který je založen na rozvíjení kritické reflexe praktických zkušeností. V tomto pojetí 

máme na mysli reflexi všech procesů, které ve škole probíhají, aby se postupně mohla 

škola jako celek proměňovat.  

Spolu s Lazarovou (2016) vnímáme budoucnost profesního vzdělávání v odklonu od 

vzdělávání jednotlivců k podpoře celých pedagogických týmů, blíže v kapitole 4.1. 

4.1 Škola jako učící se organizace 

V současnosti je trendem vzdělávání celých učitelských týmů z jedné školy. Pracuje 

se s celými školami, aby se proměnilo klima a postupně i kultura uvnitř škol (Lazarová 

et al., 2016, s. 37; Mareš, 2018). Požadovaných změn ve výsledcích žáků nemohou 

dosáhnout učitelé sami. Proměna profesního vzdělávání stojí na proměně školy jako celé 

instituce. Podle OECD (2016, s. 1) musí školy poskytovat znalosti a dovednosti, se 

kterými budou muset žáci uspět v neustále se měnícím světě. Reakcí na to je tendence 
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rekonceptualizovat školu v učící se organizaci, která může rychleji reagovat na měnící 

vnější prostředí, přijímat inovace v interní organizaci a nakonec zlepšovat výsledky žáků. 

Pol (2008) píše o škole jako učící se organizaci, která podporuje učení svých členů a sama 

se průběžně transformuje. Podle Lazarové (2016, s. 57) je předpokladem rozvoje celé 

školy tzv. organizační učení. To vychází jak z teorie učení, tak z teorie organizační, která 

se zabývá fungováním organizace. Praxe ve školách založená na spolupráci celého týmu 

ukazuje, že se pozitivně odráží ve spokojenosti učitelů s profesí (Urbánek et al., 2014). 

Učitelé oceňují decentralizovaný systém, v němž se na rozhodování o chodu školy podílí 

učitelský sbor, rodiče i studenti (Lazarová, 2016). Výzkumy Robinson et al. (2008) 

ukazují, že na výsledky žáků má největší vliv to, že se vedení školy účastní a podporují 

odborné vzdělávání svých učitelů. Toto potvrzuje také Ancess (2001), která svými 

výzkumy dokládá, že profesní učení je nejúčinnější tehdy, pokud se odehrává ve školách 

a souvisí s každodenní interakcí učitele a žáka. V řadě škol se učitelé učí také od svých 

kolegů (Lazarová, 2016). Podporovány jsou také výměny učitelů mezi školami nebo stáže 

v zahraničí (Starý et al., 2012). 

Senge (in Pol, 2008, s. 13) se domnívá, že učícími se organizacemi jsou ty, kterým 

se podařilo nahradit dosud vzájemně izolované aktivity jednotlivců, či skupin 

v organizaci, úspěšnou snahou současně zvládat pět spolu souvisejících oblastí. Právě 

v nich by se totiž měly organizace především rozvíjet: 1. systémové myšlení, 2. osobní 

mistrovství, 3. mentální modely, 4. vytváření společně sdílené vize, 5. týmové učení. Pro 

úspěšnost proměny celé školy je nezbytná ochota většiny jednotlivců podílet se na reflexi 

dílčích oblastí a aktivní pedagogické vedení, které je kontinuální, transparentní 

a delegující (Rozkovcová et al., 2018). Role pedagogického vedení jako lídra, který 

udržuje směr a vytváří učitelům podpůrné prostředí na cestě ke společně sdíleným vizím 

školy, je nezastupitelná. Jeho úkolem je podněcovat pedagogický rozvoj školy v souladu 

s její koncepcí (ČŠI, 2019). Nedostatek podpory ze strany vedení se podle Pola (2013) 

projevuje např. tak, že se učitelé nechtějí s kolegy dělit o svoje znalosti a zkušenosti, ač 

jsou k tomu vyzýváni. Podle Lazarové (2016, s. 117) je pro podporu učení ve školách 

nezbytné zajistit šest základních podmínek: 1. Budovat udržitelný systém podpory, 

2. Podporovat kulturu školy, 3. Reflektivní praxe, 4. Učení pro kvalitu a kompetence, 

5. Podpora pro vzdělavatele učitelů, 6. Změna paradigmatu. Změnou paradigmatu máme 

na mysli např. fakt, že učitelé už nejsou pouze nositeli informací a znalostí, ale průvodci 
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a facilitátory na cestě ke vzdělání. Cílem je naučit žáky vyhodnocovat informace 

a pracovat s nimi.  

Současné tendence profesního vzdělávání učitelů jsou zaměřeny na učení uvnitř 

školy. Myšlenka učící se školy jako celé organizace s sebou přináší nároky kladené na 

pedagogické vedení školy a jeho lídrovské dovednosti. Nezbytnou podmínkou pro 

úspěšnou proměnu školy, je reflektivní praxe všech zainteresovaných osob uvnitř školy. 

Tímto směrem je také veden projekt profesní podpory učitelů, který je popisován 

a reflektován ve výzkumné studii v 5. kapitole. 

4.2 Reflexe a spolupráce jako základ konstruktivisticky pojatého 

profesního vzdělávání učitelů 

V odborné literatuře je popsána velká šíře modelů profesního vzdělávání učitelů 

(Píšová et.al., 2011). V našem uvažování je výchozím bodem současného profesního 

vzdělávání model založený na reflexi učitelovy praxe (Korthagen, 2011; Timperley, 

2011), mluvíme o reflektivním pojetí učení. Schopnost reflexe vnímáme pro učitelskou 

praxi jako nezbytnou součást profesní výbavy, bez které nelze dosahovat dobrých 

výsledků. Učitel expert by nebyl schopen rozpoznat potřeby svých žáků, pokud by 

nevyhodnocoval dopady svých postupů. V následujícím textu si objasníme, jak vnímáme 

pojem reflexe v učitelově práci a jak ji můžeme využívat při dalším profesním vzdělávání. 

Reflexe je podle Schöna (1987) mentální proces spočívající ve snaze strukturovat nebo 

restrukturovat určité zkušenosti, problém nebo stávající znalosti či vhledy. Schön (1987) 

rozlišuje dva druhy reflexe. Reflexi v akci (reflection-in-action) a reflexi po akci 

(reflection-on-action). Podle autora k reflexi po akci dochází tehdy, když jsme v průběhu 

nějakého rutinního chování konfrontováni s nečekaným výsledkem. Z toho vyplývá, že 

učitel, kterému se nepodařilo naplnit cíle, které si naplánoval, chce zjistit, proč se tak stalo 

a co potřebuje příště udělat jinak, aby se žáci učili a dosahovali plánovaných cílů. 

Timperley (2011) k reflexi přidává ještě rozměr badatelského vnímání. Na profesní učení 

se dívá jako na učení pro zlepšení výukové praxe, které vyžaduje rozvoj badatelského 

myšlení založeného na reflexi a důkazech. Pojem badatelský přístup můžeme chápat ve 

smyslu neustálého aktivního zkoumání dopadu vlastní výuky na učení žáků. Učitel 

v jejím pojetí přebírá aktivitu a odpovědnost za svoje postupy, které reflektuje 

a vyhodnocuje výsledky žáků. Ve své práci Using student assessment for professional 
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learning, která je založena na reflexi výuky, se věnuje Helen Timperley (2011) využití 

hodnocení žákova výkonu pro profesní učení učitelů. Ukazuje, jak odhalovat potřeby 

učitelů z toho, co se dozvídáme z dětských výkonů (evidence base). Mluvíme o modelu 

podpory založeném na důkazech. Tento reflektivní model zaměřuje pozornost na důkazy 

o učení žáka, které učiteli umožňují rozpoznat, zda žáci dosáhli stanoveného cíle. Model 

výuky založený na důkazech vnímáme pro účely naší práce jako popis mistrovského 

zvládání učitelské profese. Na základě svých výzkumů, vytvořila Timperley cyklus 

profesního učení, založený na důkazech o učení žáka (viz obrázek 2). Jeho základem je 

formativní hodnocení žáka. (Timperley, 2011, s. 5) říká, že proces učení je závislý na 

schopnosti učícího se (ať je to žák nebo učitel), odpovědět na tři otázky: Kam mám jít? 

Jak to dělám? Kam dál?  

 

Obrázek 2: Cyklus profesního učení (Timperley, 2011, s. 7) 

 

Cyklus (Timperley, 2011, s. 6) začíná identifikací toho 1. jaké znalosti a dovednosti 

naši žáci potřebují k tomu, aby dosáhli očekávaného cíle. 2. Současně od učitelů 

požaduje, aby identifikovali, co oni sami se potřebují naučit k tomu, aby jejich žáci mohli 

postupovat na cestě k cíli. 3. Tento identifikační proces je propojen s dalším profesním 

učením. 3. V další části cyklu učitelé aplikují to, čemu se naučili a vytváří tam novou 

1. Jaké znalosti a 
dovednosti se naši žáci 
potřebují naučit, aby 

dosáhli stanoveního cíle?

2. Jaké znalosti a 
dovednosti potřebuji já 

jako učitel, aby moji 
žáci mohli postoupit na 

cestě k cíli?

3. Prohloubení 
profesních  znalostí a 

dovedností.

4. Učitelé aplikují to,  
čemu se naučili a 

zapojují žáky do nové 
učební situace. 

5. Jaké dopady na 
učení žáků má naše 
pozměněná výuka?
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zkušenost pro žáky. 4. Následuje vyhodnocování, jaké dopady má učitelova pozměněná 

výuka, jaké změny nastaly po zapojení předchozího cyklu. Tento druh vzdělávání učitelů 

je založen na hledání důkazů o učení žáků a vyžaduje vysokou míru podpory, protože 

učitelova reflexe po akci vyžaduje identifikaci oblastí, které se učitel teprve potřebuje 

naučit. 

Podobně vnímá profesní rozvoj i Korthagen (2011, s. 57), který mluví 

o zkušenostním učení, které definuje jako osvojování znalostí, postojů a dovedností ve 

vztahu k sobě a ke svému prostředí pomocí vlastního pozorování a účastnění se situací 

a pomocí jejich systematického promýšlení s využitím supervize. Proces zkušenostního 

učení je cyklický proces konkrétní zkušenosti, reflektivního pozorování a nového 

experimentování ve vlastní praxi. Wiliam (2016) mluví v souvislosti s profesním 

rozvojem učitelů o návratu do tříd. Nejprve si učitelé musí ujasnit, co chtějí měnit (obsah) 

a teprve potom se věnovat procesu (jak). Opět i v tomto pojetí hraje zásadní roli učitelova 

reflexe. Podpora učitele ve změně procesu je podstatou profesního učení. Podle Wiliama 

se učitelé mají vzdělávat ne proto, že by nebyli dost dobří, ale aby byli ještě lepší (2016, 

s. 19). K tomu jim mohou být užitečné výsledky současných výzkumů v oblasti dalšího 

vzdělávání učitelů. Jedním z významných výzkumů, který přinesl obrat v pohledu na 

organizační formy profesního učení, je výzkum Models for Effective and Scalable 

Teacher Professional Development (2008), autorek Thompson a Goe. Výzkumně ověřili 

program profesionálního rozvoje, který využívá Teacher Learning Communities (TLC) 

- profesní komunity učitelů, které pracují systematicky a dlouhodobě v místě své školy. 

Tuto formu TLC autorky nazývají Keeping Learning on Track – jejímž smyslem je trvalé 

systematické a pravidelné setkávání, reflektování a sdílení zkušeností učitelů uvnitř jedné 

školy. Podle Thompson et al. (2008, s. 6) jsou tyto profesní komunity to jediné, které jsme 

zjistili, že mění učitele. Také Wylie et al. (2009, s. 3 ) představila zjištění, která potvrzují, 

že průběžné profesní komunity učitelů jsou v současné době považovány za nejlepší 

postup profesního rozvoje učitelů. Obě studie využívaly profesní komunity pro zavádění 

formativního hodnocení. Závěry ukazují, že tato forma může učitelům poskytnout 

způsob, jak se učit systematicky přemýšlet o myšlení studentů a přizpůsobovat jejich 

výuku tak, aby vyhovovala okamžitým vzdělávacím potřebám studentů. Z těchto 

výzkumů vychází Wiliam (2016), který ve své publikaci Zavádění formativního 
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hodnocení publikuje postup, jakým pracoval se skupinou učitelů v profesní komunitě při 

zavádění formativního hodnocení.  

Výzkumy potvrzují (Thompson et al.,2008; Wylie et al.; 2009, Darling – Hammond 

et al., 2009), že učitelům ke zlepšování nejvíce pomáhá společná práce s druhými učiteli 

týkající se přípravy, realizace, reflexe i vyhodnocení výuky. Jde o různé formy kolegiální 

podpory a spolupráce, kterým se budeme věnovat v kapitole 4.2.1. 

Shrneme-li současné trendy profesního vzdělávání, identifikujeme, že jsou založeny 

a) na reflektivní praxi, kdy se učitelé stávají výzkumníky své vlastní výuky a b) na 

kolegiální podpoře, tj. sdílení vlastní profesní praxe a společném hledání důkazů o učení 

žáků. Pokud v kapitole 5 budeme mluvit o profesním vzdělávání učitelů, máme na mysli 

takto reflektivně orientovaný přístup, včetně jeho konkrétních podob, které vycházejí 

z učitelovy reflektivní praxe.  

4.2.1 Systémy a formy profesní podpory učitelů 

V literatuře jsou rozlišovány (Ingvarson, 1998) systémy profesního rozvoje 

(professional development system) a modely profesního rozvoje (professional 

development model).  

4.2.1.1 Systémy profesní podpory 

Systém vyžaduje širší perspektivu, která zahrnuje propojení mezi krátkodobými 

a dlouhodobými cíli, účely profesního rozvoje a v neposlední řadě kontext, v němž se 

profesní rozvoj uskuteční. Kontextem myslí Lunenberg a kol. (2014) např. referenční 

rámec, profesní standard nebo znalostní základnu, která usnadňuje profesní rozvoj. 

Standard se stává oporou pro formulování vzdělávacích cílů dalšího vzdělávání. 

Ingvarson (1998) mluví o tradičním systému profesního rozvoje, někdy také označovaný 

jako další vzdělávání, který se vyznačuje kontrolou zaměstnavatelů, jak jsou naplňovány 

cíle, které vlády stanovily. V takto nastavených systémech se podle Ingvarsonona 

používají vzdělávací modely obvykle krátkodobé, např. školení nebo workshopy, které 

se nutně netýkají praktických otázek a potřeb učitelů. Darling - Hammond et al., (2017) 

mluví o dobrých vzdělávacích systémech v souvislosti s efektivní podporou učitelů. 

Cochran-Smith a Lytle (2001) popisují tři systémy profesního rozvoje, které koexistují 

ve světě vzdělávací politiky, výzkumu a praxe. Každý z nich je založen na odlišném 

názoru a přístupu na zlepšení výuky a učení. 1. Znalosti pro praxi (Knowledge for 
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practice) – tento přístup předpokládá, že výzkumníci na univerzitách vytvoří formální 

znalosti a teorie, které budou učitelé používat za účelem zlepšení své praxe. Tato cesta 

začíná u vědeckých pracovníků a jejich výzkumných projektů. Pokračuje empirickými 

výzkumy, kritickým vyhodnocením a pečlivou interpretací jejich výsledků. Zobecněné 

závěry se badatelé snaží přenést do běžné školní praxe (Mareš, 2018). Příkladem realizace 

akčního výzkumu ve školách je Šeďová et al. (2014). Druhý přístup je založen na 

2. Znalostech v praxi (Knowledge in practice). V tomto systému jsou některé základní 

znalosti vnímány jako praktické a nedílně spojené s praxí. Vznikají zkušeností, 

pozorováním a zobecňováním některých opakovaných jevů. Tyto znalosti nabývá učitel 

- praktik svojí mnohaletou zkušeností, opakování a prověřováním, což z něj může dělat 

experta ve své oblasti. 3. Znalosti z praxe (Knowledge of practice) Poznání není 

rozděleno na formální a praktické znalosti pro výuku za předpokladu, že učitelé mají 

možnost reflektovat svoji výuku a zkoumat dopady svého působení v prostředí jejich 

třídy. Stávají se tak výzkumníky a experty na svoji výuku. Tento třetí systém vychází 

z předpokladu, že učitelé mají nejlepší vhled do procesů výuky a oni sami jsou sobě 

nejlepšími učiteli. Tuto třetí cestu Mareš (2018, s. 381) označuje dole-dole. Podle něj jde 

o dobrou praxi, která se danému učiteli osvědčila. Promyslel si ji, opakovaně ověřil a 

pak se ji snaží zpřístupnit svým kolegům ve sboru i učitelům na jiných školách. Tento 

postup se dříve označoval jako rozšiřování příkladů dobré praxe. Jde o přechod mezi 

řemeslnými zanalostmi a dovednostmi učitelů k mnohem promyšlenějšímu přístupu, 

který má podobu poradenství (McIntyre, 2005). Příklady inspirativní praxe se také zabývá 

Tomková a Hejlová (2020). Tento přístup potvrzují i výzkumy J. Hattieho (2009), kde 

uvádí, že Micro-teaching, tedy vzájemné sledování výuky za účelem jejího zlepšování, 

má největší dopady na kvalitu výuky. Tento přístup budeme popisovat, reflektovat a 

analyzovat v případové studii implementace profesní podpory v 5. kapitole. 

4.2.1.2 Zahraniční příklad systémového přístupu k profesnímu vzdělávání 

Ze zahraničí jsme cíleně vybrali příklad vzdělávacího systému profesního rozvoje 

učitelů v kanadské provincii Ontario, která dosáhla v mezinárodním výzkumu PISA 2009 

vynikajících výsledků a v posledních deseti letech prošla výraznou vzdělávací reformou, 

která zvýšila výsledky žáků v základních vzdělávacích oblastech. Dalším důvodem pro 

výběr toho systému je skutečnost, že vedení projektu Pomáháme školám k úspěchu v roce 

2012 navštívilo Ontário a zástupci projektu se setkali s tvůrci vzdělávací reformy. 
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Inspirace z reforem se promítly do strategií realizovaného a reflektovaného projektu 

v kapitole 5. 

Hlavním rysem kanadského systému je jeho decentralizace. Je to jediná země ve 

vyspělém světě, která nemá žádný federální úřad nebo ministerstvo školství. V Ontariu 

pracuje profesní organizace Elementary Teachers´ Federation of Ontario (ETFO), která 

sdružuje a zastupuje více než 76.000 učitelů a pedagogických pracovníků zaměstnaných 

ve veřejných základních školách v Ontariu. Usiluje o rozvoj vzdělávacích programů a 

služeb pro svoje členy a navrhuje vládě řešení současné situace (ETFO, 2019). V roce 

1999 začala implementace nového programu, která měla zajistit vyšší kvalitu učitelské 

práce. Bylo zavedeno povinné testování učitelských dovedností a znalostí jednou tři až 

pět let. Výzkumy, které prováděl Schaeffer, ale ukázaly, že žádné písemné testy nemohou 

prokázat, jaké jsou učitelovy kompetence, jak spolupracuje s rodiči, jak vede žáky ke 

spolupráci, jak zvládá školní management. Autoři studie pouze prokázali, že testová 

měření dokládají jen jaká je schopnost učitele napsat test, ale neměří to, jaký je učitel (in 

Ensuring High Professional Standards in Ontario Education, 2009). ETFO navrhla už 

v roce 1999 vládě aternativní způsob dosahování vzdělávacích cílů a to prostřednictvím 

Ensuring Higt Professional Standards in Ontario Education. Zde popisuje, jakými 

prostředky a postupnými kroky lze dosáhnout vyšších vzdělávacích cílů bez striktního 

testování a měření. Nevěříme, že testování učitelů povede k zajištění vysokého 

pedagogického standardu na školách v Ontariu (Ensuring High Professional Standards 

in Ontario Education, 2009, str. 1). Klíčovým pojmem pro reformu v Ontariu bylo 

zvyšování kapacit (capacity build-ing). Neexistuje jednoznačná shoda v tom, co přesně 

pod termínem zvyšováním kapacit rozumět a jak jej definovat (Veselý, 2013, s. 17). Podle 

Carol Campbell se kapacitami rozumí schopnost lidí se zlepšovat (Campbell, 2017). 

Podle Levina (2012, s. 34) zvyšování kapacit zahrnuje individuální i kolektivní (a) vědění 

a kompetence, (b) zdroje, (c) motivaci. Ontarijská reforma se od ostatních liší tím, že v ní 

chybí skládání účtů v podobě vytváření žebříčků škol, testování žáků, odměňování učitelů 

na základě jejich výkonu (OECD, 2010, s. 75). Reforma byla vedena uznávanými 

odborníky na vzdělávání  jako  Michael Fullan, Ben Levin a Kenneth Leithwood, kteří 

vycházeli z výzkumů kvality vzdělávání (Veselý, s. 26). Program, který navrhli tito 

odborníci, měl tři cíle: 1. Podporovat profesní vzdělávání učitelů 2. Podporovat učitelský 

leadership 3. Usnadnit sdílení příkladů dobré praxe (The Teacher Learning and 
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Leadership Program, 2010, s. 35). Stručně se nyní podívejme, jak ontárijský systém 

podporoval a naplňoval deklarované cíle v oblasti podpory profesního rozvoje. 

Pro účely programu The New Teacher Induction Program (ETFO, 2019) byli jako 

noví učitelé definováni všichni, kteří byli certifikováni v Ontario College of Teacher 

(organizace, která v Ontariu uděluje licence pro výuku a dohlíží na vysokou 

kvalifikovanost pedagogů na školách. Ti učitelé, kteří byli certifikovaní, mohli vedle 

svého jména používat zkratku OCT – Ontario Certified Teacher) (ETFO, 2019). Během 

programu museli od svého uvádějícího, zkušeného učitele získat dvě hodnocení za 

prvních 12 měsíců své praxe. Za zkušené učitele byli považováni ti, kteří úspěšně 

dokončili dvouletý program. Povinně vypracovávali svůj roční studijní plán Annual 

Learning Plan (ALP). To byl dokument, který učitelům pomáhál profesně růst, odborně 

se vzdělávat a reflektovat svoje profesní postupy. Pro zkušené učitele byl připraven 

Leadership Program, který byl založen na vytvoření příležitostí pro sdílení, rozšiřování 

jejich profesních dovedností a předávání nabytých zkušeností ostatním učitelům s cílem 

být co nejvíce prospěšný kolegům (The Teacher Learning and Leadership Program, 

2010).  

William et al. (2019) uvádí, že vysoce výkonné školní systémy se zaměřují 

následující aspekty: 1. systém uznává učitele jako profesionály, kteří se neustále zlepšují. 

Podporou je učitelům profesní kontinuum, které usnadňuje jejich profesní růst. 2. systém 

má nastaven efektivní výběr učitelů. 3. Velký důraz je kladen na profesní podporu učitelů, 

aby zlepšovali svoji výuku. 4. Systém je nastaven tak, aby každý žák dosahoval co 

nejlepších vzdělávacích výsledků. V systému profesní podpory Ontária můžeme sledovat 

všechny momenty, které uváděl Williams (2019). Zákonitě, tedy šlo o úspěšný systém. 

Šlo o podporu učitelů v podobě budování kapacit, vytvoření profesního kontinua, které 

učitelům pomáhá dosahovat těch nejlepších výkonů a byla nastavena profesní podpora. 

Systém podpory byl v Ontáriu nastaven všem učitelům, bez ohledu na jejich délku práce. 

Začínajícím učitelům a zkušeným učitelům bylo umožněno další vzdělávání, sdílení 

svých zkušeností a postupů a předávání zkušeností. Učitelé mohli svoje profesní 

kompetence porovnávat se Standardem v podobě 16 kompetencí, které byly předem jasně 

formulovány. Vedení škol dostalo dvouletou podporu pro svoji práci, aby se mohli stát 

dobrými lídry školy. Ministři školství z jednotlivých provincií se pravidelně setkávali 

a sdíleli příklady dobré praxe.  
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Přesto, že v Ontáriu byl v roce 2013 podobný počet škol (4000 základních a 1000 

středních škol) jako v České republice (4 100 základních a 1400 středních škol) (Veselý, 

2013, s. 14), u nás stále chybí systémová podpora profesní dráhy učitele a není nastaven 

ani ucelený systém celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů.  

Zahraniční zkušenosti ukazují, že propracovaný systém dalšího vzdělávání učitelů, 

včetně individuálních podpůrných služeb pro učitele prokazují, že kvalita výuky a rozvoj 

profesních kompetencí učitelů rostou (Starý, 2012). Na základě popsaných zahraničních 

zkušeností musíme konstatovat, že dlouhodobým problémem v České republice je 

v oblasti profesního vzdělávání učitelů absence kariérního systému a učitelských 

standardů a celková nesystémovost v dalším vzdělávání učitelů. Novou snahou na 

národní úrovni je projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, zkráceně 

SYPO, jehož realizátorem je Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). 

Cílem projektu je připravit novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří 

odborný růst učitelů s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů: metodické 

kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni; stálá konference ředitelů (kabinet 

vedení); podpora začínajících učitelů; transformace systému dalšího vzdělávání (NPI, 

2020). 

4.2.1.3 Modely a formy profesního rozvoje učitelů 

 

Na rozdíl od systémů profesního rozvoje, jsou podle Ingvarsona (1998)  modely 

profesního vzdělávání vymezovány jako specifické procesy, které jsou plánovány s cílem 

poskytnout profesní rozvoj učitelů od počátku jejich přípravy. Výklad slova model uvádí 

Pedagogický slovník (2003, s. 126) jako vzor, jehož chování subjekt napodobuje 

v procesu modelování.  Model také můžeme vnímat jako „zmenšeninu něčeho“. Pokud 

budeme stavět modely vedle systémů vzdělávání, potom o modelu můžeme uvažovat jako 

o zmenšeném systému, tedy o celku, který se skládá z jednotlivých komponent. V české 

odborné pedagogické literatuře není přesně definován výklad tohoto pojmu. Kohnová 

(2012) píše o modelech profesního rozvoje učitelů z historického hlediska a v jejím pojetí 

je model myšlen jako ucelený systém vzdělávání, který byl v daném historickém období 

nabízen učitelům pro jejich profesní přípravu. Villegas-Reimeis (2003) popisuje modely 

jako přístupy k profesnímu vzdělávání. Píše např. o znalostním modelu nebo o modelu 
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zaměřeném na morální úsilí učitele. V tomto smyslu uvádí modely také Pavlov (2012, s. 

45), který představuje čtyři modely profesního učení: kompetenční, transmisivní, 

reflektivní a imitační jako ověřené postupy, které pomáhají profesnímu učení. Z tohoto 

úhlu pohledu bude prezentovaný model podpory v případové studii především modelem 

kompetenčním a reflektivním. 

V tomto pojetí každý model profesního učení tvoří vybrané a zdůvodněné 

postupy, formy práce, strategie, techniky a způsoby, které učitelům pomáhají 

v průběhu jejich profesní dráhy. V naší práci se zabýváme především dalším 

vzděláváním učitelů  a zajímají nás nejen celé systémy profesní podpory, ale také 

jednotlivé formy, postupy, metody a techniky profesního vzdělávání, které učitelé 

využívají pro svůj rozvoj a které jsou v praxi škol využívány v různých kombinacích. 

Také v případové studii se model profesní podpory bude skládat z řady vybraných a 

zdůvodněných komponent. Tyto různorodé způsoby profesní podpory budeme dále 

v textu souhrnně označovat jako formy profesního učení a rozvoje učitelů. 

V následujícím textu si představíme vybrané formy profesního rozvoje učitelů, 

které uvádí odborná literatura. Autoři se liší v jejich klasifikaci, a proto jsme se je pro 

potřeby naší práce pokusili rozdělit do následujících pěti oblastí podle jejich 

charakteristických rysů: A. Institucionální spolupráce, B. Učení  učitelů ve výuce, C. 

Individuální techniky profesní podpory, D. Skupinové techniky profesní podpory, E. 

Zapojení učitelů do nových rolí.  

A. Institucionální spolupráce 

Modely uvedené níže jsou vázané na spolupráci dvou nebo více institucí. K učení 

dochází na základě spolupráce zúčastněných aktérů, jejich otevřenosti a ochotě sdílet 

svoje zkušenosti a reflektovat vlastní pedagogickou praxi.  

V zahraniční literatuře jsou popisované spolupráce univerzitních pracovišť, 

především na podporu rozvoje a výzkumu pregraduální přípravy učitelů, ale také pro 

profesní růst učitelů.  

V polovině osmdesátých let byla ve Spojených Státech koncepce profesního rozvoje 

školy (Professional development school - PDS) vnímána jako nástroj pro změnu (College 

of Education, 2020). Základem je vytvoření partnerství mezi školami a univerzitami 

nazvané Profesní rozvoj školy. Darling-Hammond (1998) popisuje tyto školy (PDS) jako 
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prostory, kde se profesní učení učitelů a mentorů stává experimentálním, založeným na 

otázkách učitelů, na spolupráci, vychází z práce učitelů a jejich studentů. Je trvalé, 

intenzivní a spojené s dalšími aspekty školní změny. Díky propojení s vysokými školami 

byli zkušení učitelé informováni o nejnovějších poznatcích a výzkumech v oblasti výuky. 

V českém prostředí může vidět podobnou spolupráci v rámci výzkumných a rozvojových 

projektů. Např. model Klinická škola, jejímž cílem bylo ověřit pojetí pedagogických praxí 

(Spilková, 2015). 

Další možností, jak nastartovat učení uvnitř školy, je partnerství s ostatními 

univerzitami (Other university school partnerschips). Tato spolupráce přináší učitelům 

nové poznatky, formy výuky, pohledy. Může se jednat například o spolupráci při 

zavádění nových IT technologií do výuky nebo realizace vědeckých projektů z oblasti 

geografie nebo biologie. Takové příklady uvádí Villegas-Reimers (2003, s. 75). Jiný 

příklad spolupráce univerzit a škol uvádí (Fullan, 1992, s. 222). Popisuje Learning 

Consortium, učební společenství čtyř škol v Torontu, které společně s Institutem pro 

výzkum vzdělání při pedagogické fakultě v Torontu a Ontariu, spolupracuje při 

vzdělávání učitelů. Druhým příkladem je např. australská celostátní iniciativa Innovative 

Links Project. Tento projekt zahrnuje partnerství mezi školami a univerzitami s cílem 

provádět výzkum a realizaci postupů, které podporují profesní rozvoj učitelů jak ve 

školách, tak na univerzitách (Sachs, 2000, s. 82). 

U nás popisuje Rokos (2019) formu krátkodobé spolupráce školy a univerzity při 

realizaci projektu, jehož cílem bylo vytvořit síť spolupráce mezi vysokoškolskými učiteli 

Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učiteli z praxe a 

studenty učitelství. Větší důraz byl kladen na profesní přípravu buducích učitelů. 

Podobný projekt s názvem SYNERGIE realizovala Ostravská univerzita v letech 2009-

2012. Cílem spolupráce se základními a středními školami bylo zlepšení profesní 

přípravy studentů (Ostravská univerzita, 2020). Podobných projektů pro podporu zlepšení 

profesní přípravy studentů učitelství je v České republice poměrně hodně, ale spolupráce 

univerzit a základních škol tak jak bylo popsáno výše, tedy s cílem prohloubit profesní 

vzdělávání pedagogů, není v naší literatuře popsáno. 

Další podobou profesního rozvoje jsou sítě škol (Schools´networks). Tyto projekty 

obvykle vznikají pro podporu profesního rozvoje učitelů při zavádění školních reforem 
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na vyšší úrovni (Villegas-Reimers, 2003). Školní sítě považuje Vander Ark (2017) za 

jednu z nejdůležitějších inovací ve vzdělávání. V odborné literatuře se popisuje, že školy 

zapojené v komunitách, zvýšily míru úspěchu a rozšířily svoje kvality. Vander Ark (2017) 

popisuje šest typů sítí, od dobrovolných asociací s volným designem, až po řízené sítě 

s přesnou strukturou a pravidly. Každá kategorie školních sítí nabízí odlišné výhody a 

výzvy. Spravované sítě jsou drahé a náročné na udržení, ale poskytují stabilní kvalitu. 

Rizikem spravovaných sítí může být potlačení inovací a kreativity školy (Vander Ark, 

2017). O příkladech školních sítí v Austrálii píše Sachs (2000, s. 82). Uvádí např. 

National Schools Network (NSN), jehož hlavním posláním je sloužit jako nástroj 

systémové reformy. Poskytuje podporu pro více než 400 australských školám.  

V České republice existují sítě škol, které sdružují školy za účelem sdílení zkušeností 

ve vybrané vzdělávací oblasti. Za všechny jmenujme např. síť škol zapojených do 

programu Začít spolu (Step by Step ČR, o.p.s., 2019). Posláním této sítě je sdružovat 

školy, které jsou nositelem myšlenek a principů Začít spolu a zároveň jsou součástí 

mezinárodní sítě škol International Step by Step Association. Dalším příkladem je síť 

Škola pro demokracii, která sdružuje školy, které mají žákovský parlament (Centrum pro 

demokratické učení, 2020). Dalším příkladem spolupráce škol je projekt Pomáháme 

školám k úspěchu, který propojuje školy, které pracují se čtenářským kontinuem. Tento 

nástroj byl vytvořem pro učitele na podporu čtenářské gramotnosti žáků (Pomáháme 

školám k úspěchu, o.p.s., 2020).  

Další možností, jak učitelé mohou společně řešit profesní problémy, které zažívají 

v každodenní práci, jsou sítě učitelů (Teachers´ networks), které zastupují několik 

institucí, např. základní školy. Moonen (1998, s. 103) uvádí pět klíčových složek, které 

musí být zajištěny, aby členové sítě mohli efektivně pracovat: 1. být silně odhodlán 

k inovacím a změnám, 2. věřit ve smysl, 3. sdílet informace, 4. mít efektivního facilitátora, 

5. účastnit se dobrovolně a vnímat rovné zacházení se všemi členy. Dobrovolnost a vlastní 

potřeba zapojovat se profesních komunit je předpoklad pro úspěšnou profesní proměnu 

každého učitele. Bez silného vnitřního přesvědčení, že úsilí, které dalšímu vzdělávání 

věnuje má smysl, se stává formálním (Leenheer, 1995 in Moonen, 1998). Podle Jansena 

(1996) a Galesloota (1994) (in Moonen, 1998) by sítě učitelů měly mít max. 15 členů, 

nejlépe dva učitele z každé zúčastněné školy a učitelé v síti by měli vyučovat stejný 

předmět. Existuje mnoho příkladů a modelů, jak se propojují učitelé v různých částech 
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světa. Učitelské sítě můžeme rozdělit do dvou modelů. Jedním jsou profesní komunity, 

které sdružují učitele z regionálně blízkých škol, s cílem zlepšit svoji výuku. Jeden 

z takových konkrétních příkladů popisuje Palincsar et al. (1998, in Villegos-Reimers, 

2003), kde uvádí, jak se 18 učitelů ze14 škol pravidelně scházelo s cílem zlepšit výuku 

přírodních věd. Spojovali se s profesionály a odborníky, věnovali se plánování 

i hodnocení. Druhým příkladem jsou mezinárodní sítě, jednu z nich popisuje Garcia et al. 

(2001, in Villegos-Reimers, 2003). Tato síť propojovala učitele zapojené do místních 

profesních sítí ze Španělska (RES:Investigacion y Renovacion Escolar), Kolombie (Red 

de Cualificacion de Profesores en Ejercicio de la Universidad Pedagogica Nacional de 

la Colombia) a Mexika (TEBES: Transformacion de la Educacion Basica desde la 

Escuela). Z výzkumu sítí učitelů, který provedla Trust et al., (2016) vyplývá, že devadesát 

procent respondentů vnímalo pozitivní dopady na vlastní profesní růst. Podle výzkumu, 

sítě rozvíjí afektivní, sociální, kognitivní a identitní aspekty růstu učitelů. Čtvrtina 

respondentů připisovala změnu přemýšlení o výuce právě zapojení do sítě učitelů. Tato 

forma profesního rozvoje nabízí učitelům autonomii v jejich angažovanosti a vychází 

z jejich vnitřní motivace.  

V našem prostředí můžeme najít spolupráci učitelů nad tématy, která jsou pro ně 

profesní výzvou, příkladem mohou být také sítě v projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Učitelé se setkávají a přemýšlejí nad čtenářskými tématy, jako prožitkové čtení, čtení 

v oborech nebo pisatelství (Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., 2020).  

Uvedené modely profesního rozvoje učitelů jsou založeny na spolupráci a sdílení 

zkušeností, někdy nazývané kolegiální spolupráce. Jedná se o spolupráci jednotlivců či 

skupin uvnitř celých organizací (škol, univerzit atd.). Zapojení do spolupráce (sítě) je 

dobrovolné a míra zapojení jednotlivých učitelů vychází z jejich vnitřní motivace a 

zájmu. 

B. Učení učitelů ve výuce 

Do druhé kategorie vzdělávacích forem jsme seskupili takové vzdělávací aktivity, 

které se odehrávají přímo ve výuce. Přináší tedy učitelům, možnost pozorování nejen 

přímé práce učitele, ale také autentických reakcí žáků. Součástí těchto vzdělávacích 

aktivit je vždy následné sdílení informací a reflexe. 
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Do této skupiny můžeme zařadit otevřené vyučování (open class), nebo pozorování 

výuky (Observation) (Burns, 2007). V prvním případě je cílem pozorování práce učitele 

v určitých situacích. Druhá technika slouží k poskytování stukrutované zpětné vazby 

osobou, která byla do výuky pozvána. Touto osobou může být mentor, kouč nebo kolega 

(Negru, 2016).  V literatuře se uvádí také možnost pozorovat přímo při výuce kolegy, 

kteří jsou uznáváni pro svoje profesní kvality. Pozorování příkladů dobré praxe 

(Observation of excellent practice) je příležitost sdílet a reflektovat znalosti, dovednosti 

a postoje učitelů, kteří směřují k učitelskému mistrovství a následně je realizovat ve své 

třídě. Důležitou roli hraje následná reflexe spolu učitelem-expertem, který díky svému 

pohledu pomůže učiteli odkrýt věci, které by mu jinak zůstaly utajeny pod povrchem 

(Villegas-Reimers, 2003). 

C. Individuální podpora učitelů 

Do této třetí skupiny profesní podpory jsme zařadili takové formy vzdělávání, které 

jsou založeny na individuální spolupráci učitele a osoby, se kterou sdílí a reflektuje svoje 

pracovní zkušenosti. Role průvodců, učitelů, mentorů, koučů je v procesu reflexe 

nezastupitelná, protože pomáhá prohlubovat vhled do procesů učení, hodnocení 

i plánování (Kargerová, 2015). Mezi tradiční formy řadíme mentoring, koučing, 

supervizi, práci s portofiem a akční výzkum. Když mluvíme o mentoringu, koučinku či 

supervizi, je důležité zdůraznit, že k zásadní změně u učitele může dojít jen za 

předpokladu, že on sám chce a změnu si přeje (Korthagen 2011). Proto je důležité ve 

škole vytvářet takové prostředí, které vede učitele k vnitřní potřebě změny svých 

profesních dovedností. Mentoring je v českém prostředí pojem poměrně nový. Ve 

školách byl dlouho užíván termín uvádějící učitel (Podlahová, 2004). Lazarová (2011), 

Jonson (2008) mluví v souvislosti s mentoringem o podpoře (nejen) začínajícím učitelům 

za účelem jejich úspěšnosti v práci. Základním atributem pojmu je vztah mezi zkušeným 

učitelem a obvykle učitelem méně zkušeným. Jde tedy zpravidla o profesionální 

komunikaci založenou na vztahu dvou osob, ve formě poskytování podpory (Lazarová 

2010, s. 60). V současné době je trendem mít ve škole interního mentora, z řad zkušených 

učitelů, který pomáhá novým učitelům nebo nabízí svoji podporu všem, kteří o ni projeví 

zájem. Kouč je, na rozdíl od mentoringu osoba, která nemusí mít profesní vhled do 

diskutované problematiky. Jinou formou navrhuje Ben-Peretz (2018), který popisuje 

koučování mezi zkušenými učiteli (co-coaching), učiteli experty, kteří sami působí jako 
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podporovatelé učitelů. Tato podoba koučinku není postavena na hierarchickém vztahu, 

ale na profesním světě, který sdílejí. Tato forma podle Ben-Peretze (2018, s. 17) eliminuje 

jejich osamělost, která je popisována u expertů v odborné literatuře. Horská (2009) uvádí, 

že koučink v klasické podobě je dlouhodobá péče o člověka, která je protipólem kontroly. 

Tak je to i v případě supervize. Supervize pomáhá jedinci vnímat a reflektovat vlastní 

práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Může být zamněřena na 

lepší porozumění problémové situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových 

perspektiv profesního chování (ČIS, 2006). V literatuře najdeme i její protichůdná pojetí. 

Například Bourke (2001, in Villegos-Reimers, 2003) popisuje supervizi v tradiční 

podobě jako inspekční model, při kterém do třídy přichází hodnotitel, který na základě 

předem stanovených kritérií sleduje výuku. Pak ze třídy odchází, učitel nedostává žádnou 

okamžitou zpětnou vazbu. Učitel je jen obeznámen, zda mu bude přidělena nějaká 

podpora nebo naopak odebrána a zda mu bude či nebude prodloužena pracovní smlouva. 

Tento model byl realizován v Latinské Americe, kde se ukázal účinek těchto hodnocení 

na profesní rozvoj učitelů jako negativní. Tento příklad nepopisuje současné pojetí 

supervize. V dnešním pojetí je supervize součástí většiny rozvojových programů pro 

učitele jako základ podpory a reflexe. Supervizor je považován za prostředek zpětné 

vazby a může učiteli navrhnout, jak zlepšit určité aspekty jeho výuky. Supervize je 

proces, který má tradici v pomáhajících profesích, především ve zdravotnicví (Píšová, 

2011). Jeho konečným cílem má být zvýšení efektivity vyučování (Byrd, 2012). Svůj 

profesní růst může učitel evidovat prostřednictvím profesního portfolia. Portfolio 

vnímáme jako sbírku materiálů shromážděných za určité časové období, které ilustruje 

učitelův profesní růst. Tomková (2018, s. 101) zdůrazňuje především jeho význam pro 

formativní hodnocení. Uvádí, že vede k uvažování o silných a slabých sránkách, 

potřebách… V našem pojetí profesního učení učitelů je užívání reflexe a sebereflexe 

hlavním východiskem (Kothagen, 2011; Timperley, 2012). Pokud chce učitel záměrně 

zlepšovat svoji výuku, může použít akční výzkum. Je to proces zkoumání, reflexe a nové 

akce, která si klade za cíl záměrně zlepšovat vybraný proces výuky. Hendl (2008, s. 136) 

uvádí, že na začátku je potřeba definovat problém praxe a cíl změn. Podle O´Hanlon 

(1996) je akční výzkum efektivním modelem profesního učení proto, že umožňuje 

učitelům zkoumat jejich svět – svět výuky a tím vede k vědomému zlepšování podmínek 

a plánování výuky.  
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D. Skupinové formy profesní podpory učitelů 

Mezi skupinové formy profesního vzdělávání jsou v odborné literatuře uváděny 

seznamy nejrůznějších technik (např. Villegas-Reimers, 2003; Moonen, 1998). Jejich 

klasifikace se různí, proto jsme se pokusili vytvořit výčet vlastní, a seřadili jsme tyto 

formy podle míry aktivního zapojení účastníků. Začínáme tedy těmi nejtradičnějšími, 

které si často vybírají také učitelé u nás.  

Podle výzkumu se obvykle se jedná o workhopy, semináře, kurzy, mimoškolní nebo 

skupinové vzdělávání (Lazarová, 2006; Starý, 2012). Obecně můžeme říci, že 

v seminářích a kurzech přináší učiteli obsah, tj program „odborník“ a učitel je situován 

do pasivní role. Hlavní kritiky zmiňují odtrženost těchto seminářů od školní praxe 

(Kennedy, 2005), kde chybí návaznost na zkušenosti ve třídách a především na potřeby 

konkrétních učitelů a žáků. Ze syntézy mnoha studií, kterou provedla Timperley (2011), 

které se věnovaly dopadu dalšího vzdělávání učitelů na žáky, se ukázalo, že ty modely, 

které jsou založeny na jednorázových činnostech, např. setkání s externími odborníky, 

kteří učitelům prezentují nové postupy, mají jen omezený vliv na výsledky studentů. 

Lieberman (1994) uvádí, že pokud profesní vzdělávání není vedeno konstruktivisticky, 

nemá žádný vážný dopad na změnu učitelova chování a jednání. S odkazem na Timperley 

a další autory, kteří uvádí, že jednorázové aktivity toho druhu nemají žádný výrazný 

dopad na kvalitu učení žáků, můžeme vyvozovat, že také toto převažující profesní 

vzdělávání českých učitelů není dostatečně efektivní. 

Další z vybraných forem nejsou v českém prostředí příliš známé a rozšířené. 

Využívají je převážně komunity učitelů, kteří písemně zpracovávají svoje profesní 

zkušenosti. Je tu jistá souvislost s příklady inspirativní praxe. Někteří autoři uvádí (např. 

Wood, 2000 in Clements, 2001), že obrovský dopad na profesní učení učitelů mají jejich 

vlastní příběhy (autobiographical research) nebo příběhy učitelů (teachers´ narratives) 

o svých zkušenostech ve třídě. Ershler (2001) uvádí, že příběhy učitelů jsou pro mladé 

a začínající učitele mimořádně silné. Kroky této metody popisuje následovně. Učitelé 

nejprve popisují různé události učitelské praxe. Potom text předají ke čtení ostatním 

učitelům ze čtenářské skupiny k posouzení. Obvykle se nejprve zabývají délkou. Teprve 

potom se učitelé zaměří na popisovanou událost. Dalším krokem je odstup od popisované 

situace a tím mohou autorovi sdělit svoje pozorování izolovaných událostí v širším 

kontextu. Podobný případ profesionálního rozvoje, který se zaměřuje na psaní, je 
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americký projekt National Writing Project (Lieberman a Wood, 2001) V tomto projektu 

byli požádáni učitelé, aby formulovali svá profesní diemata a zároveň byli vyzváni, aby 

hledali cesty k jejich vyřešení. Tento projekt také povzbuzoval k profesionální 

spolupráci, ale i k vnitřnímu poznání, ze kterého se mohou učit příští učitelé. Aby bylo 

profesní učení úspěšné, je podle Glatthoma (1995) potřeba zajistit následující podmínky: 

učitelé se učí od učitelů, učitelé se učí skrze publikování svojí práce a kritickou diskuzi 

ve skupině vrstevníků, učitelé si s sebou odnáší různé techniky vyučování, a vytváří se 

sítě učitelů, které poskytují učitelům silnou podporu.  

V případě lesson study je předpokladem společné přemýšlení a sdílení svých 

představ o dobře naplánované lekci. V českém prostředí zatím není český ekvivalent, 

v profesních kruzích se ujal tento anglický termín. Jde o postup profesního rozvoje, 

prostřednictvím kterého se učitelé a expert (ne vždy) setkávají nad přípravou lekce s cílem 

porozumět, jak se žáci učí a jak uvažují a jak jejich učení a uvažování ovlivnit. Lesson 

study se skládá z několika etap. Vondrová et al. (2016, s. 428) uvádí následující: 1. 

Učitelé identifikují cíl výuky 2. V souladu s cíli učitelé plánují experimentální hodinu 3. 

Jeden z učitelů realizuje experimentální hodinu, ostatní ji sledují. 4. Učitelé společně 

reflektují výuku (s podporou videozáznamu) 5. Učitelé upravují cíle a plán výuky a 

realizují hodinu s jinými žáky. Tento model připomíná akční výzkum. 

V českém prostředí tento způsob profesního učení nazývá Košťálová (2018) 

3S – společné plánování, společná výuka a společná reflexe. Výzkumy ukázaly, že 

společně přípravené lekce jsou osvědčeným způsobem, jak zlepšit obsahové i metodické 

dovednosti učitelů (Stigler & Hiebert, 1999). Tato forma profesního učení je velmi 

komplexní a předpokládá, že učitelé budou mít základní znalosti i dovednosti ve všech 

aspektech výuky (Burns, 2014) jako je (struktura hodiny, formy a metody výuky, 

hodnocení...). Naplánovanou lekci učitelé podle Košťálové (2018, s. 15) co nejdřívě odučí 

jednou z vybraných variant: a) učitelé vyučují párově, b) jeden učitel vyučuje, druhý 

pozoruje nebo vytváří videozáznam z výuky kolegy, c) učitelé lekci odučí odděleně. Tato 

část odlišuje 3S od lesson study. Ve všech případech následuje společná reflexe odučené 

lekce, a závěry a zkušenosti, které si učitelé odnášejí do příštího plánování (Timperley, 

2011).  
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Párová výuka, někdy tandemová výuka (co-teaching nebo collaborative teaching) je 

taková organizace výuky, kdy se na plánování, realizaci i reflexi výuky podílejí dva 

učitelé vysokoškolsky vzdělaní (např. Robinson, 1995, Bacharach, 2012). U nás se tento 

druh výuky realizuje od roku 2012 ve školách s podporou projektu Pomáháme školám 

k úspěchu (PŠÚ, 2020). Jejím cílem je, aby se učil každý žák ve třídě. V českém prostředí 

není párová výuka součástí standardu vzdělávání, ale ředitelé škol si mohou na finance 

pro raelizaci tandemové výuky požádat v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, 

vzdělávání 2014-2020, kde jedna ze šablon s názvem Tandemová výuka v ZŠ (OP VVV, 

s. 93) je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích 

hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé 

vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod. 

Párová výuka může mít také funkci podpory pedagogického rozvoje začínajících 

učitelů, kteří mohou nabýt zkušenosti a inspiraci od zkušenějších kolegů Takovým 

příkladem může být tandemová výuka realizovaná v přírodovědných a technických 

oborech, kterou podporovala od roku 2014 Nadace Depositum Bonum České spořitelny 

v projektu Elixír do škol. 

Spolupráce při realizaci výuky s sebou nese i společnou následnou reflexi celého 

průběhu lekce a v neposlední řadě také hodnocení žákovských výkonů. Učitelé při 

pohledu na žákovskou práci přemýšlí nad tím, nakolik výkon žáka odpovídá stanovenému 

cíli (očekávanému výkonu) a co může z výkonu žáka zjistit o jeho přemýšlení a pokroku. 

Společné hodnocení žákovských výkonů se nazývá moderací. V odborné literatuře 

můžeme také najít termín looking at student work, který můžeme přeložit jako analýza 

studenských prací (např.  Darling-Hammond et al., 2017). Reeves (2006) uvádí příklad 

moderace v práci učitelů na Novém Zélandu a v Kanadě, mají možnost se v domluveném 

čase setkávat nad pracemi žáků po předem domluveném zadání. Společně v nich pak 

hledají doklady o tom, do jaké míry jsou naplněny cíle. Každé práci věnují dostatek času, 

takže projdou jen několik prací, ale důkladně. Debatují nad nimi a snaží se sladit své 

pohledy tak, aby výkonu žáka co nejvíce porozuměli. Aby jim bylo jasné, o čem daný 

žákův výkon vypovídá. Snaží se dále vystihnout, v čem spočívá rozdíl mezi tím, kde žák 

momentálně je, a očekávaným cílem (Kafková, 2017). Z takového porozumění pak 

mohou vznikat kritéria úspěchu podložená zkušeností se skutečnými výkony dětí. V naší 



60 

další práci se tato forma profesního vzdělávání učitelů ukazuje jako důležitý činitel při 

formativním hodnocení žáků. 

Skupiny učitelů, kteří se zajímají o řešení společného náročného tématu (např. 

moderaci) nebo se věnují nějaké profesní výzvě ze své pedagogické praxe, se sdružují 

v komunitách vzájemného učení (Teacher Learning Communities) (např. Wood, 1999; 

Thompson, 2009; Wu, 2016; Darling-Hammond et al., 2017). Ve světě jsou profesní 

komunity předmětem mnoha výzkumů (např. Thompsom, 2009; Wiliam, 2012; Wu, 

2016; Admiraal et al., 2019), které ukazují, že pro fungování profesní komunity je ideální 

skupina 5-7 učitelů, kteří se setkávají pravidelně jednou měsíčně na 60-90 minut. Wiliam 

(2012, s. 22) uvádí, že setkávání po šesti a více týdnech ztrácela na dynamice. Jejich 

předností je, že se učitelé setkávají uvnitř jejich školy. Wiliam navrhuje ustálenou 

časovou strukturu práce v komunitě a uvádí jako důležitou komponenetu moderátora, 

který přináší nové výzvy a otázky a dodržuje časový harmonogram – viz zavádění 

formativního hodnocení. Dayer (2013) uvádí, že jedním z přínosů komunit vzájemného 

učení je pro školu garance dosažení dobré úrovně každého jednotlivce ve zkoumané 

oblasti komunity. Podle Dayera představují komunity bezpečné místo pro učitele, kteří 

sdílejí např. i mylné představy žáků a učitelé zjišťují svoje vlastní mezery v předmětu. 

V neposlední řadě doporučuje zajistit vysokou kvalitu profesní podpory pro členy 

skupiny, tj. odborníka, facilitárora nebo mentora.  

Poslední formou profesního rozvoje, kterou jsme zařadili do této skupiny je 

případová studie (Case-base study), která je založena na výběru skutečného, reálného 

příkladu z výuky, který slouží jako odrazový můstek pro diskusi mezi malými skupinami 

učitelů (Villegas-Reimers, 2003). Cílem je poskytnou učitelům případy z jejich profesní 

praxe, které jim pomohou odhalit nejednoznačnosti, rozpory uvnitř zdánlivě jednoduché 

učební situace. Tato metoda je postavena předchozí znalosti a zkušenosti, nabízí učitelům 

spíše alternativní pohledy na situaci spíše než správné odpovědi (Heale, 2018). Zkoumání 

případů z výuky může být také předmětem profesních komunit tak, jak jsme je popsali 

výše.  

E. Zapojení učitelů do nových rolí 

Do poslední skupiny forem dalšího profesního rozvoje jsme zařadili zapojení učitelů 

do nových rolí (Increasing Teacher participation in new roles) a činností jako je řízení, 
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organizace, podpora a monitorování. Výzkumy, které byly v této oblasti realizovány 

ukázaly (např. Louis, 2018; Murphy, 2005), že učitelé, kteří byli zapojeni do některé 

z činností, prokázali mnohem lepší a kvalitnější výsledky v dané činnosti přípravy či 

organizace. Proměna řízení školy ve výzkumné studii s sebou přinesla distribuci 

zodpovědnosti na vedoucí subtýmů. Jejich úkolem bylo koordinovat práci týmu a 

reportovat směrem k vedení. Další novou pozicí ve škole byla redakční rada, jejíž 

členové kompletovali Měsíční zprávy o činnosti projektu a zajišťovali příspěvky od 

kolegů na základě porad s vedením školy. Změnu v rozložení odpovědnosti s sebou 

přinesly nové role metodiček, které se staly součástí užšího vedení školy. Participace 

učitelů na životě školy, jim přináší pocit většího vlivu a na základě toho mají vyšší 

motivaci plnit svěřené úkoly kvalitně (Louis, 2018). Proměnu přístupu učitelů při 

participaci na směřování a rozvoji školy popíšeme ve výzkumné části v 5. kapitole. 

V této klíčové kapitole jsme popsali profesní rozvoj učitelů, jeho podstatu a různé 

dostupné zahraniční i domácí podoby jeho realizace od koncipování celých systémů, až 

po jednotlivé efektivní postupy. Vzhledem k zaměření případové studie jsme z velkého 

množsví forem profesního vzdělávání vybrali a zdůraznili ty systémy, modely a formy, 

které se zaměřují na další profesní rozvoj učitelů uvnitř školy, ve které učitelé působí. 

Vycházíme z faktu, že jádrem učitelovy profesní odbornosti je dovednost vyhodnocovat 

učení dětí (Košťálová, 2019; Timperley, 2011). Profesní podporu potom vnímáme jako 

podporu učitelům v oblasti formativního hodnocení, které je předpokladem pro 

vyhodnocování dosaženého výkonu žáka (Wiliam, 2016). Důležité je zdůraznit, že 

realizace všech uvedených forem a modelů je založena na dobrovolnosti učitelů, na jejich 

vnitřní motivaci ke změně. Žádná z forem profesního učení, která byla postavena na 

hodnocení učitele a finanční odměně, dlouhodobě nefungovala (Bourke, 2001 

in Villegos-Reimers, 2003). Důraz také klademe na fakt, že konstruktivisticky vedené 

vzdělávání má větší dopady na práci učitele než transmisivní přednášky a semináře 

(Timperley, 2011). Profesní vzdělávání učitelů má podle nás největší dopad na učení žáků 

za předpokladu, že je do proměny a učení zapojena celá škola jako instituce. Za prvotní 

a základní krok k proměně školy považujeme podporu pedagogického vedení školy 

(Murphy, 2005; Robinson, 2008) v jeho distribuci zodpovědnosti na jednotlivé učitele 

(Louis, 2018).  
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4.3 Vybrané výzkumy profesního vzdělávání učitelů 

Cílem této kapitoly je hlouběji se zaměřit na ty výzkumy profesního rozvoje učitelů, 

které souvisejí úžeji s modelem profesního rozvoje, který bude prezentován v případové 

studii. 

V roce 2018 se Česká republika zapojila do mezinárodního šetření o vyučování 

a učení TALIS (Teaching and Learning International Survey). Jde o opakované šetření, 

v minulosti se Česká republika zapojila do cyklu TALIS 2013, prvního cyklu TALIS 2008 

se Česká republika neúčastnila (TALIS, 2018). Šetření TALIS mapuje v mezinárodním 

kontextu názory a postoje učitelů a ředitelů škol k tématům profesního rozvoje, výuky, 

pedagogického vedení apod. Realizátorem tohoto šetření je v České republice ČŠI, která 

v roce 2019 předložila národní zprávu, kde poskytuje komentovaná data ve vztahu k 

profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují 

efektivní vedení vzdělávacího procesu. Z obsáhlého šetření vybíráme několik zajímavých 

zjištění, které souvisejí s problematikou naší případové studie. 

 První alarmující zjistění je podprůměrná subjektivně vnímaná profesní zdatnost 

českých učitelů, která patří k nejnižším v rámci celého šetření TALIS. Profesní zdatnost 

podle TALIS ovlivňuje sebedůvěra učitele ve vlastní schopnosti, která úzce souvisí 

s jejich výukovými postupy a tím, nakolik aktivně přistupují ke své práci a jak dobře se 

při ní cítí (Boudová, 2018, s. 34). Zde vidíme, že je potřeba cílit profesní podporu na 

potřeby každého učitele tak, aby se stal učitelem profesionálem, který si je vědom svých 

kvalit a dovede svoje pofesní postupy obhájit. 

K nejrozšířenějším způsobům profesního rozvoje mezi českými učiteli patří četba 

odborné literatury a kurzy či semináře prezenčního charakteru (uvedlo více než 80 % 

učitelů). Zde vidíme, že čeští učitelé stále preferují vzdělávání, které výzkumy (Hattie, 

2012; Timperley, 2011) nepotvrdily jako efektivní formy profesního učení pro zlepšení 

výsledků žáka. Naopak výsledky šetření TALIS ukázaly, že zapojení českých učitelů do 

profesních aktivit s nejpozitivnějším dopadem na výuku – kolaborativního učení, bylo 

vůbec nejnižší ze všech zemí TALIS (s. 51). Jedná se přitom o důležitý prvek aktivního 

učení, v němž se učitelé spolupodílejí na tvorbě, realizaci a následné reflexi. Pro přibližně 

polovinu českých učitelů (51 %) představuje překážku v účasti na profesním rozvoji 

kolize s jejich pracovním rozvrhem. Přibližně jedna třetina českých učitelů pak vnímá 
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jako bariéru v účasti na profesním rozvoji nedostatek času kvůli rodinným povinnostem, 

nedostatek motivace a finanční náročnost profesního vzdělávání. Tento stav můžeme 

přičítat malému přínosu vybraných forem vzdělávání (kurzy a semináře). Je otázkou jak 

by učitelé odpovídali, pokud by se jim dostalo dlouhodobé a systematické podpory. 

Z výsledků mezinárodního šetření je patrné, že ředitelé českých škol nepovažují 

mentoring za důležitou součást podpory začínajících učitelů. V zemích OECD má 

mentora 22% začínajích učitelů. Výsledky vybraných oblastí v šetření TALIS ukazují na 

nedostatečné profesní vzdělávání učitelů v České republice a to jak z hlediska obsahu, 

formy i délky. Vidíme tedy velkou příležitost tato světlá místa zaplnit. 

Studie, kterou realizoval Michek (2016), tedy dva roky před šetřením TALIS se 

zabývala také preferencí aktivit profesního vzdělávání v závislosti na typu školy, genderu 

a délce pedagogické praxe. Výsledky jeho šetření z roku 2016 korespondují se zjištěními 

TALIS v oblasti dalšího profesního vzdělávání učitelů u nás. Podle Michka (2016, s. 413), 

více, než 70% učitelů nejčastěji využívalo spíše jednodušší, ve školách běžné aktivity 

profesního učení, které nevyžadují spolupráci kolegů-učitelů, jako jsou např. (seřazeno 

od nej-častěji využívaných):1. samostudium webových stránek, nerecenzovaných 

publikací a populárně naučných časopisů; 2. jednorázové jednodenní školení; 3. 

sebereflexe činnosti učitele; 4. metodická podpora k výuce předmětů nebo oborů 

(didaktické materiály). Naopak aktivity, jež jsou často doporučované pro profesní rozvoj, 

využívali učitelé řidčeji (maximálně 10 % respondentů) Michek, 2016, s. 415). Za 

nejvýznamnější překážku profesnímho učení uváděli učitelé kolizi aktivit profesního 

rozvoje se svým rozvrhem. Vidíme, že výsledky obou šetření jsou totožné a vypovídají 

o současné neutěšené situaci na poli profesního vzdělávání.  

V roce 2016 bylo v ČR realizováno několik důležitých výzkumných projektů, které 

se zabývaly profesním rozvojem učitelů. Výsledky čtyřletého akčního výzkumu shrnuli 

autoři Šeďová, Švaříček, Sedláček a Šalamounová (2016) v knize s názvem Jak se učitelé 

učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. V tomto výzkumu autoři 

implementovali model dialogického vyučování do školní praxe. Autoři vyškolili učitele 

v metodě dialogického vyučování a sledovali, co se děje ve chvíli, kdy jsou učitelé 

seznámeni s novou teorií a snaží se souladu s ní proměnit své dosavadní didaktické 

postupy. Autoři s učiteli studie reflektovali průběh výuky a jednotlivé kroky 

implementace. Závěrečné zjištění je, že plnohodnotná implementace dialogického 
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vyučování je – minimálně v předmětech občanská výchova a literatura – možná. Autoři 

zároveň konstatují, že změnu ve způsobu komunikace žáci nevítají s příliš velkým 

nadšením (Šeďová et al., 2016, s. 295). Následující dvě studie se věnují formám 

kolaborativního způsobu profesního učení, které jsou v odborné literatuře hodnoceny 

jako ty s vysokým dopadem na učení žáka (Hattie, 2012). Minaříková et al., (2016) 

zaměřila výzkum na profesní učící se komunitu, která využívala videosekvencí 

v hodinách anglického jazyka jako formu profesního vzdělávání. Cílem studie bylo 

prozkoumat, jak účastníci videoklubů popisují svou zkušenost s touto formou profesního 

rozvoje, především své vnímání otevřenosti a kritičnosti ve videoklubech. V závěru 

formulují autoři otázku, zda se v některých skupinách nejednalo spíše o pseudokomunitu 

a vyhýbání se konfliktu a jak tomuto nastavení mohou tvůrci a facilitátoři podobných 

programů předejít (Minaříková, 2016, s. 443). Vondrová et al., (2016) se ve své studii 

zaměřila na formu profesního učení lesson study, viz kapitola 4.2.1.2, která umožňuje 

učitelům učit se hlouběji porozumět výuce. Ověřovala, zda tato forma profesního rozvoje 

má budoucnost i v českém prostředí. Zjištění jsou pozitivní, učitelé považovali práci 

v lesson study za smysluplnou a subjektivně vnímali, že došlo k posunu jejich schopnosti 

reflektovat výuku matematiky. Analýza reflektivních úkolů ale posun ve všímání si 

didakticko-matematických jevů neukázala. Byly zjištěny rozdíly v hloubce individuální 

a společné reflexe výukové situace (Vondrová, 2016, s. 427). Výzkumy, které realizovaly 

Šeďová et al. (2016), Minaříková et al. (2016) a Vondrová et al. (2016) podporují 

myšlenky reflektivního pojetí profesního učení, které jsou v českých podmínkách zatím 

málo užívané (TALIS, 2018; Michek, 2016). Věříme v hluboký smysl reflektivní praxe 

pro profesní růst učitelů, stejně jako na sdílení příkladů dobré praxe. Tomuto tématu se 

věnoval Mareš (2018) ve své přehledové studii s názvem Příklady dobré praxe 

v pedagogice. Věnuje se v ní přístupům ke zlepšování školní praxe s akcentem na dobrou 

praxi, která se jednomu učiteli osvědčila; promyslel si ji, opakovaně ověřil a snaží se ji 

zpřístupnit dalším učitelům. Studie se věnuje definici pojmu dobrá praxe, uvádí 

ilustrativní příklady dobré praxe a podává přehled výzkumných metod pro hodnocení 

efektivity postupů, z nichž se skládá dobrá edukační praxe. Podpoře učení ve školách se 

věnovala také Lazarová et al. (2016), která přináší zajímavé výsledky evaluačního 

výzkumu, které realizovala v roce 2014. Výše zmíněný evaluační výzkum byl zaměřen 

na práci pedagogických konzultantů v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Analýze 
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výsledků tohoto výzkumu se budeme, vzhledem k zaměření naší výzkumné části, věnovat 

v samostatné kapitole 4.3.1. 

4.3.1 Vybrané výzkumy profesního vzdělávání učitelů v zahraničí 

Stručně ještě několik zahraničních výzkumů, které přináší nové pohledy na 

diskutované oblasti profesního učení. Na základě nejnovějších poznatků o učení učitelů 

představil Korthagen (2017) kritickou analýzu tradičních i nových přístupů k profesnímu 

rozvoji. Předkládá empirické důkazy, které ukazují, že učení učitelů je víceúrovňové, tzn. 

každý přistupuje k učení jinak, učení zasahuje jiné složky, a proto je třeba vždy 

akcentovat osobnost učitele. I přes tato zjištění, která popírají jednoznačné kvalitativní 

dopady vybraných forem vzdělávání učitelů a jejich žáků, si uvedeme některé další 

zahraniční výzkumy, které naopak podporují naše pojetí profesního vzdělávání. 

Příkladem takového výzkumu může být Lewis (2016), která představuje teoretický model 

dopadu studie lesson study na výuku, a to prostřednictvím zásahu do znalostí, víry 

a učební komunity učitelů a učebních osnov. Podle Lewis (2016) je při realizaci lesson 

study potřeba mít na zřeteli čtyři aspekty. Pro práci skupiny, která plánuje lekci 1. začlenit 

vysoce náročné úkoly a materiály; (2) věnovat pozornost procesům, které osvětlují 

myšlení studentů; 3) věnovat pozornost udržení spolupráce; a (4) rozšiřovat kapacitu 

realizovaných modelů. Zajímavou metaanalýzu studií věnovaných výsledkům lesson 

study realizovaných mezi lety 2010-2018 provedl Williems (2019). Pro tento přezkum 

využil pět studií, která splňovala kritéria pro zařazení do výzkumu. Zjištění z těchto pěti 

studií popisuje lesson study jako přínosný přístup k profesnímu rozvoji, který má 

pozitivní dopad na profesní vzdělávání učitelů. U učitelů bylo zjištěno významné zlepšení 

nebo změna znalostí, dovedností, chování a přesvědčení v oblasti vzdělávání. Lesson 

study jsou stejně jako profesní učící se komunity založeny na spolupráci učitelů, na sdílení 

jejich zkušeností a představ o kvalitní výuce. Spolupráce, reflexe a ochota měnit zaběhlé 

pořádky jsou předpokladem proměny školy jako celku.  

Následující studie se věnovaly benefitům a udržitelnosti práce profesních učících se 

komunit. Admiraal (2019) popisuje studii proměny školy na profesní vzdělávací 

komunitu. Cílem této změny bylo zvýšení profesní podpory učitelů. Výzkum ukázal tyto 

hlavní intervence uvnitř školy: 1. sdílení školní vize, 2. odborné vzdělávání pro všechny 

učitele, 3. podpora spolupráce při profesním učení, 4. změna v řízení a organizaci školy, 
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5. podpora leadershipu. Podle Admiraala (2019) se potvrdilo, že čím větší byl zásah do 

organizace a kultury školy, tím udržitelnější byla proměna školy. Proměna školy v učící 

se komunitu je dlouhodobý proces (Pol, 2007), který je založen na spolupráci jednolivých 

učitelů, kteří sdílejí společnou vizi (Rozkovcová et al., 2018). Důraz na proměnu kultury 

školy kladou i jiní autoři např. Pol (2007); Chvál a Urbánek (2014); Lazarová, 2016). 

Stejně tak i Owen (2016) potvrzuje důležitost pozitivních vztahů mezi učiteli v měnícím 

se a inovativním prostředí školy, kde fungují profesní komunity učitelů. Ve svém 

výzkumu profesních komunit ve třech případových studiích inovativních škol, vychází 

z pozitivistické psychologie, prostřednictvím které jsou ve škole podporovány pozitivní 

emoce učitelů, které jsou základem pro lepší profesní učení učitelů i jejich žáků.  

Na vybraných příkladech výzkumů můžeme sledovat směrování profesního učení 

učitelů v zahraničí. Akcentováno je společné učení v rámci školy nebo profesní komunity 

vně nebo uvnitř školy. Základem je reflektivně pojaté vzdělávání učitelů, které jim přináší 

větší vhled do procesů učení, ale zároveň se zaměřují na porozumění učení každého 

jednotlivého žáka.  

4.3.2 Evaluační výzkum práce pedagogického konzultanta projektu Pomáháme 

školám k úspěchu 

Samostatnou kapitolu jsme ponechali pro zapracování výsledků evaluačního 

výzkumu, který realizovala Lazarová (2014) ve školách zapojených do projektu 

Pomáháme školám k úspěchu. Vzhledem k tomu, že empirická část naší práce je 

případovou studií školy zapojené rovněž do výše zmíněného projektu, klademe na 

následující zjištění velký důraz.  

Ve výzkumu (2014) zaměřeném na práci pedagogických konzultantů, dále jen PK, 

Lazarová (2016) interpretovala získaná data kvalitativního charakteru prostřednictvím 

koncepce z teorie organizačního učení (např. Pol, 2008), viz kapitola 4.1. Vycházela 

z předpokladu, že úkolem PK je podporovat organizační učení v komunitě.  

Rozdělila odpovědi do tří dimenzí, které uvádí Verbiest (2011) v teorii organizačního 

učení v komunitě: a) rozšiřování kapacit učící se komunity, b) prohlubování kapacit je 

spojeno se zvyšováním kvality učení, zlepšováním podmínek a učení stává stále více 

společnou věcí a c) kotvení kapacit znamená propojení s hlavními rozvojovými směry 
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školy, s její politikou. Na základě toho rámce Lazarová dokladovala, jak PK a mentoři 

přispívali k organizačnímu učení. 

Podle Lazarové (2016 s. 96-98) pedagogičtí konzultanti výrazně ovlivnili profesní 

učení uvnitř školy. Stali se modelem spolupráce, komunikace a sdílení. Učitelé přijali 

fakt, že konzultovat s PK je normální. Učitelé na školách uvěřili, že vzájemná výměna 

zkušeností má smysl. Postupem času učitelé začali vyhledávat i jiné kolegy, nejen 

mentory a PK, Sdílení se rozšířilo i mezi ostatní učitele, čímž PK rozšiřovali kapacity 

učení ve škole. Lazarová (2016, s. 96) uvádí, že zaznamenali také, že postupem času 

vznikl ve školách jistý sociální tlak. Kulturu vysokých požadavků a vysokého nasazení 

pociťovali ve škole všichni ti, kteří by zůstali stát, nevzdělávali se, neexperimentovali, 

nesdíleli a nezapojovali se do aktivit. PK i mentoři si nejprve museli získat důvěru učitelů, 

a přiznali, že se setkávají s rezistencí některých učitelů. Přiznali, že jejich práce vyžaduje 

vysoké nasazení a pečlivou přípravu, ve smyslu být modelem. Ve školách byla podle 

Lazarové (s. 98) negativně přijímána jakákoliv, byť jen naznačená, povinnost konzultovat 

svou práci, což uvádí PK do mnohdy transparentní vztahové sítě, která se komplikuje 

nejasným očekáváním a nedostatečně vymezenými kompetencemi a rolemi. 

Prohlubování organizačního učení vnímá Lazarová v tom, že učitelé mění svoje 

učení. Uváděli, že jinak myslí a pracují jinak. Jinak formulují cíle atd…Lazarová (2016, 

s. 98). Partnerství při plánování a plnění úkolů ve vztahu konzultant – učitel, je učiteli 

přenášeno do jejich tříd. Žáci se stávají spíše partnery učitelů, sami plánují, formulují cíle 

a vyhodnocují procesy učení. Na učitele, kteří spolupracují s konzultanty, je nahlíženo 

jako na profesionály, neboť nepracují intuitivně, ale dokládají svojí práci důkazy. Také 

vedení se k nim chová jako k odborníkům, věří v jejich potenciál. Učitelé přijali kulturu 

vzájemných konzultací, vzájemně si poskytují zpětnou vazbu, ale její podoba se 

kvalitativně změnila. Také práce s důkazy o učení při sebehodnocení učitelů je pro 

podpořené učitele samozřejmostí. 

Kotvení vnímá Lazarová v pravidelných setkáváních sboru, kde se učili formulovat 

vize školy a pravidelně se zamýšlelinad vlastním směřováním. Dále sem patří workshopy 

k ročním prioritám školy, každoročně opakované aktivity, párové vyučování apod. 

Nastartovaly se určité procesy a změny ve vztazích (a kultuře školy), které mají velký 

potenciál udržitelnosti (Lazarová, s. 102). Lazarová zjistila, že v průběhu pěti let trvání 
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projektu pozice PK postupně oslabovala. Nedává to za vinu špatné práci PK, ale tomu, že 

učitelé uvěřili, že návštěvy kolegů jsou bezpečné a začali svoje zkušenosti sdílet ve 

dvojici.  

Lazarová (s. 103) považuje za zásadní podmínku úspěchu dobrý výběr konzultantů 

i mentorů, jejich průběžné vzdělávání a kontinuální supervizní podporu. Nelze také 

podcenit význam důkladného vyjasnění jejich pozice ve škole, jejich odpovědností. 

Z výše popsané studie je zřejmé, že role pedagogického konzultanta je náročná 

a vyžaduje stálý profesní růst. Konkrétní podobu jeho podpory v profesní komunitě ve 

všech uvedených dimenzích, bude detailněji popsána v případové studii školy, která 

získala podporu projektu Pomáháme školám k úspěchu.
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5 Případová studie 

V této části disertační práce představíme případovou studii konkrétního modelu 

profesní podpory učitelů pro rozvoj celé školy implementovaného v konkrétních 

podmínkách a jeho přínosů a limitů. Popíšeme výzkumný problém a jeho teoretický 

kontext. Zformulujeme cíle výzkumu a výzkumné otázky. Vymezíme a zdůvodníme 

metodologický přístup k řešení výzkumného problému a upřesníme organizaci 

výzkumného šetření. Dále popíšeme a budeme reflektovat realizaci modelu podpory, jeho 

vývoje a dopadů na konkrétní školu, přičemž tato část bude ještě dále strukturována do 

podkapitol: charakteristika modelu podpory, jeho popis a reflexe, vývoj v konkrétní škole. 

V závěru studie shrneme dopady implementovaného modelu podpory na žáky, učitele a 

školu jako celek.  

5.1 Výzkumný problém a jeho teoretický kontext 

Výzkumným problémem předkládané práce jsou přínosy a limity modelu profesní 

podpory učitelů jako nástroje pro rozvoj celé školy, který byl implementován 

v konkrétní základní škole, v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Rozvojem školy také zde, v souladu s teoretickými východisky této disertační práce, 

rozumíme především zlepšování vzdělávacích výsledků žáků. Neoddělitelnou 

komponentou dosahování lepších výsledků žáků je rovněž péče o rozvoj učitelů 

a pedagogického sboru jako celku.  

Implementaci modelu profesní podpory učitelů budeme sledovat v konkrétní škole, 

která pracuje v konkrétních podmínkách a s konkrétní zkušeností na úrovni vedení školy 

i samotných pedagogů. 

Důležitým faktorem přínosů a limitů rozvoje školy a postupů profesní podpory 

učitelů byl kontext projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Protože ve způsobu vzdělávání pedagogů se odráží hodnoty, které považujeme za 

důležité při vzdělávání žáků, je teoretický rámec tohoto výzkumného šetření tvořen 

vymezením toho, co považujeme za kvalitu ve vzdělávání (kap. 1), opřený o naše 

i zahraniční výzkumy. Osobnost učitele vnímáme jako zásadní proměnnou při zvyšování 

kvality vzdělávání. Ke 3. kapitole výzkumné části práce se proto budeme obracet při 

popisu dovedností a činností, které  učiteli pomáhají lépe  učit.  Obracet se budeme rovněž 
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ke 4. kapitole teoretické části práce, ve které uvádíme pohled na vybrané zahraniční 

modely profesní podpory. Ty budeme porovnávat se sledovaným modelem, který nabízí 

projekt Pomáháme školám k úspěchu.  

5.2 Cíl výzkumu 

V průběhu zpracovávání výzkumu budeme hledat odpovědi na následující otázky:1. 

Jaké jsou dopady modelu podpory na vedení školy, pedagogický sbor, učitele, žáky 

a jejich výsledky v kontextu konkrétní školy jako celku? (po pěti letech působení 

projektu). 2. Které komponenty modelu podpory se ve škole ukázaly jako funkční 

v kontextu konkrétní školy, popř. jak se model v těchto komponentech proměnil? 3. Za 

jakých podmínek implementovaný model profesní podpory v dané škole pomáhá? 4. Jaké 

přínosy a jaké limity a rizika daného modelu profesní přípravy jako celku můžeme na 

základě zpracování případové studie pojmenovat? 

5.3 Metodologický přístup k řešení výzkumného problému 

Z formulace základního výzkumného cíle je patrné, že naše výzkumné šetření bude 

koncipováno jako deskriptivní. Na základě tohoto zjištění jsme hledali výzkumný 

postup, který je založený na kvalitativním přístupu a umožní nám zabývat se do hloubky 

jedním konkrétním případem života školy. K našim účelům jsme vybrali případovou 

studii, prostřednictvím které se můžeme hodně naučit o dosud neznámé speciální situaci 

(Hendl, 2008, s. 110). Pomůže nám objasnit, jaká podpora uvnitř školy pomáhá k tomu, 

aby se škola jako celek rozvíjela. 

Náš zvolený přístup bude inklinovat k holisticky popsanému „příběhu“ 

implementace (Tomková, 2018, s. 111) konkrétního modelu profesní podpory v jedné 

vybrané škole. Vzhledem k vícevrstevnatosti popisovaného modelu se v našem případě 

přikláníme k vícepřípadové studii, která prostřednictvím zdůraznění případů několika 

konkrétních pedagogů bude umožňovat vidět plastičtěji souvislosti, procesy a vztahy ve 

vybrané škole. Na dění ve škole se budeme dívat z pohledu ředitelky, učitelky, asistenta 

pedagoga a pedagogické konzultantky. Předpokládali jsme, že tyto pohledy nám lépe 

umožní sledovat a reflektovat vývoj a příslušné procesy v lokálních podmínkách, což je 

v našem případě důležitý aspekt. Ve studii byly použity konkrétní případy, písemné či 

ústní výpovědi právě těchto tří aktérů, jako ilustrativní příklady celého procesu 

implementace modelu podpory. 
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Náš výzkum má longitudinální charakter. Jeho cílem je zachytit změny v průběhu 

času. Sběr dat byl zahájen 9/2012, ukončen byl 7/2017.  

Vzhledem k tomu, že cílem výzkumného šetření bylo vytvořit širokou deskripci 

reality života školy a procesů, které se v ní odehrávají, rozhodli jsme se kombinovat 

několik výzkumných metod. 

V našem výzkumu jsme využili metody zúčastněného pozorování (participant 

observation). Jde o takový druh pozorování, kdy sledujeme sledované jevy přímo 

v prostředí, kde se odehrávají (Švaříček, 2007, s. 144). Toto pozorování se nazývá 

zúčastněné proto, že dochází k interakci mezi výzkumníkem a pozorovanými účastníky 

výzkumu, a to i přesto, že badatel nijak nezasahuje do reálné situace. 

Další metodou sběru, pro kterou jsme se záměrně rozhodli, byly ohniskové skupiny 

(focus group). Tuto metodu jsme zvolili z toho důvodu, že data, která při nich získáváme, 

vychází ze samovolných interakcí a probíhají v debatě na předem určené téma. Tato 

metoda se mám jevila jako vhodná pro naše výzkumné účely v prostředí školy. Téma bylo 

vždy voleno výzkumníkem a skupina čítala 6-8 účastníků. Tato velikost byla zvolena 

proto, aby se každý účastník dostal ke slovu a skupina nebyla zároveň příliš malá.  

V rámci výzkumného šetření jsme uskutečnili řadu rozhovorů s vedením školy, 

metodiky a učiteli, abychom průběžně mapovali jejich pohled na zavádění profesní 

podpory ve škole. Rozhovory byly zaznamenávány na diktafon a pořízeny se souhlasem 

všech zúčastněných. Pro zachycení důležitých informací byly rozhovory přepisovány 

formou komentované transkripce. Pořízený zvukový záznam jsme se rozhodli přepsat bez 

úprav, abychom zabránili možné ztrátě některých významů. K získání podkladů pro 

závěrečné zhodnocení implementace profesní podpory v dané škole se staly rovněž 

rozsáhlé  Rozvojové rozhovory (RR), které vedl další ze zástupců projektu Pomáháme 

školám k úspěchu (PŠÚ). S jeho laskavým svolením důležité informace z těchto 

rozhovorů rovněž zapracováváme do závěrů naší případové studie.  

Doplňujícími výzkumnými metodami sběru dat byla analýza evaluačních 

materiálů, které v rámci implementace modelu profesní podpory ve škole vznikaly. 

Jedná se především o Plány pedagogického rozvoje školy (PPRŠ), které si škola 

vytvářela a Měsíční zprávy (MZ), do kterých (vedení školy i jednotliví učitelé) 

zachycovali a vyhodnocovali procesy, které ve škole probíhaly. Plány osobního 
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pedagogického rozvoje (POPR) byly dalším materiálem, který si učitelé tvořili v rámci 

svého profesního růstu a i tyto materiály byly podrobovány analýze. Doplňkovou 

metodou byly ankety s otevřenými otázkami, které jsou podle Strausse a Corbinové 

(1999) v kvalitativním výzkumu částečně legitimní.  

Autorka této disertační práce měla v průběhu prvních dvou let (2012 - 2014) 

v projektu roli pedagogické konzultantky. Byla tedy uvnitř procesů implementace modelu 

profesní podpory v podpořené škole, komunikovala s učiteli i vedením školy, podílela se 

na plánování, realizaci i reflexi jednotlivých kroků a činností, ovlivňovala další procesy 

implementace modelu podpory a rozvoje školy. Její intervence v roli pedagogické 

konzultantky mají charakter akčního výzkumu, ke kterému de facto vedla také 

pedagogický sbor školy, jeho vedení i jednotlivé učitele. Její záznamy z průběhu 

implementace profesní podpory ve škole i sebereflexe se proto staly rovněž důležitými 

zdroji pro zpracovávání případové studie.  

Při výběru metodologického přístupu jsme brali v úvahu i limity kvalitativního 

přístupu. Uvědomujeme si, že teorie či závěry, učiněné pomocí kvalitativních postupů, 

nelze zobecňovat na širokou populaci a formulovat obecně platná pravidla. V naší práci 

jde především o podrobný popis procesů a změn v jedné škole v průběhu implementace 

modelu profesní podpory a vyhodnocení přínosu profesní podpory po pěti letech jejího 

trvání. 

Pro výzkum byla vybrána státní městská základní škola, která vstupovala prvním 

rokem do projektu a reprezentovala běžnou plně organizovanou školu, která splňovala 

kritéria pro přijetí do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Kritéria tvořila: velikost 

školy – nad 300 žáků, neselektivnost dětí v žádném ohledu a osoba ředitele školy jako 

lídra a nositele změn. 

Z hlediska zachování důvěrnosti (confidentiality) nebudou v disertační práci 

zveřejněna žádná data, jména ani adresy, které by umožnily čtenáři identifikovat 

zkoumanou školu. Škola je v práci uvedena pod pseudonymem, stejně jako aktéři 

výzkumu ve škole. 

Kromě zachování principu důvěrnosti máme poučený souhlas od všech účastníků 

(informed consent) výzkumu. Souhlas má písemnou podobu a výzkumník v něm 
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informoval o tématu, účelu a využití dat. Účastníci byli poučeni o potenciálních rizicích 

a způsobech ochrany a právech účastníků. 

5.4  Charakteristika modelu podpory  

V této kapitole si představíme systém, jeho oblasti a prostředky modelu profesní 

podpory, který byl nabízen a podle potřeb školy realizován v naší škole. Zde se zaměříme 

na prostý popis a základní informace, jeho konkrétní vývoj v naší škole bude obsahem 

následující kapitoly. 

Pomáháme školám k úspěchu (dále jen PŠÚ) je dlouhodobý vzdělávací projekt 

pro veřejné základní školy v České republice. Byl vytvořen s úmyslem poskytovat 

učitelům zapojených škol vzdělávací materiální a personální podporu, která jim má 

pomáhat lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky 

a dosahovat tak co nejlepších studijních výsledků u každého dítěte. Projekt iniciovala 

a finančně podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. Od r. 2009 realizaci 

zajišťuje obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu. Projekt probíhá 

pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V lednu 2013 získal 

projekt záštitu MŠMT (MŠMT, 2013). V současné době je příjemcem celkem 23 státních 

základních škol. 

Cílem projektu je Podpořit zapojené veřejné základní školy v tom, aby se každý jejich 

žák učil naplno a s radostí. Pro učitele to znamená, naučit každého žáka učit se tak, aby 

dosahoval co nejlepších vzdělávacích výsledků. To je velkou pedagogickou výzvou pro 

každého učitele. Znamená to, že se jim otevírá příležitost rozvíjet svoje profesní 

kompetence v komponentách znalostí, dovedností, zkušeností, postojů a osobnostních 

předpokladů, které jsou vzájemně provázané a chápané celostně (Vašutová, 2004, s. 92). 

Očekává se, že všichni učitelé sdílejí svoje profesní zkušenosti, učí se od sebe navzájem. 

Každý učitel získává popisnou zpětnou vazbu na svou pedagogickou práci a poskytuje ji 

svým kolegům, reflektuje svou pedagogickou činnosti a vzdělávací výsledky svých žáků. 

Reflexe je v projektu, v souladu s myšlenkami Korthagena (2011, s. 66), jedním 

z ústředních konceptů a prostředků spojení teorie a praxe. 

Projekt v zapojených školách podporuje kulturu učení pro každého. V praxi to 

znamená, že podpora není zaměřena jen na žáky, ale také učitele, na jejich potřeby, které 

vyvstávají z každodenní interakce se žáky. Podpora je učitelům nabízena ve škole, 

http://www.kellnerfoundation.cz/
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prostřednictvím pedagogického konzultanta, asistenta pedagoga přímo ve třídě, ale 

i prostřednictvím sdílení s ostatními kolegy uvnitř školy. Cílem je nastavit ve škole 

systém podpory začínajících učitelů, ale také najít možnosti dalšího uplatnění zkušených 

pedagogů. Podporuje párovou výuku, která přináší učitelům společný profesní růst. 

Všechny nabízené oblasti podpory jsou dobrovolné a je na každém jednotlivci, zda a jak 

je využije. 

Projekt postupně vytváří síť škol, které se učí od sebe navzájem. Učitelé ze 

zapojených škol pořádají sdílení vybraných témat a setkávají se napříč školami a diskutují 

o tématech, která je zajímají a posouvají vpřed. Vzájemné rozbory záznamů výuky 

(Micro-teaching ) a následné diskuse o nich se podle J. Hattie (2009) řadí na 6. pozici 

v efektivitě školní výuky. Projekt dále vychází z autonomie škol, z jejich vlastních potřeb 

a vnitřní motivace se zlepšovat v dopadu práce učitelů na výsledky žáků. Další podporu 

nabízí také na úrovni vedení škol. Podporuje setkávání ředitelů a sdílení jejich profesních 

úkolů. Tato strategie koresponduje s výzkumy o podobě profesního vzdělávání, které 

funguje za předpokladu, že je dlouhodobé, systematické a vychází z potřeb učitelů 

(Ancess, 2001). 

Hlavní oblastí podpory je autonomie škol v obecném slova smyslu. To znamená 

především autonomii školy při plánování cest dalšího rozvoje na základě evaluace 

proběhlých procesů. S tím je spojena i autonomie učitelů při hledání vlastních cest 

profesního rozvoje, ale zároveň participace a zodpovědnost za naplňování cílů školy jako 

celku. A v neposlední řadě je podpora autonomie žáka. Jeho vlastní zodpovědnosti za 

učení, za výsledky i cesty, které si bude v průběhu výuky volit. Jde o dlouhodobý proces, 

který se utváří prostřednictvím dobrého lídršipu školy, který deleguje odpovědnost za 

dílčí části rozvoje školy na jednotlivé učitele, kteří společně hledají cesty, jak podobnou 

strategii přenášet na žáky.  

Další velkou oblastí podpory projektu je podpora čtenářské a kritické gramotnosti. 

V rámci toho projektu funguje pracovní skupina, která vytvořila Mapu učebního pokroku 

pro čtenářství (MUP), jinak také Čtenářské kontinuum, které popisuje obvyklou 

vývojovou cestu dítěte od předčtenáře až k samostatnému přemýšlivému čtenáři. 

Obsahuje přehled vzdělávacích cílů, které na sebe plynule navazují. Učiteli tak umožňuje 

sledovat jedinečnou cestu každého dítěte a podle toho plánovat jeho další rozvoj. Tento 
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materiál byl vyvíjen jako systematická podpora zapojeným školám při rozvoji čtenářské 

gramotnosti. Stojí za ní potřeba rozvíjet u žáků vnímání k tomu, že každý, kdo něco 

sděluje (autor, mluvčí…), chce tím u druhého něčeho dosáhnout (Košťálová, 2015, s. 6). 

Pro fungování demokracie je nezbytné, aby byl každý žák vybaven dovedností rozpoznat 

záměry autora a nenechat se manipulovat.  

V projektu PŠÚ je kladen důraz na to, aby žáci dosahovali co nejlepších vzdělávacích 

výsledků a to se zřetelem na jejich individuální vzdělávací potřeby. Jednou z cest 

k rozvoji matematického myšlení může být metoda prof. Hejného, jehož metodické 

postupy se ve vybraných třídách pilotních škol ověřovaly na 2. stupni ZŠ (Nadace The 

Kellner Family Foundation, 2020). 

Teď si přiblížíme, jaké prostředky nabízí model škole k tomu, aby mohla profesně 

růst. Popisovaný model myslí na všechny aktéry školy. Od začínajícího učitele, přes 

učitele profesionála, až k vedení školy. 

Učitel je klíčovým hráčem ve vzdělávacím procesu. Učitelé, kteří věří, že každé dítě 

se může učit a dovedou vytvořit bezpečnou atmosféru ve třídě, pokládají základ pro 

kvalitní vzdělávací prostředí, kde se žáci mohou projevovat jako nezávislé bytosti s chutí 

riskovat a objevovat (Hattie, 2011). Během výuky dovedou průběžně vyhodnocovat, co 

se jejich žáci prokazatelně naučili. Hledají tedy důkazy o učení svých žáků, nad kterými 

se potkávají se svými kolegy a společně při moderaci pojmenovávají kvality v práci žáků 

a tím si vyjasňují, co považují za kvalitu při splnění úkolů. Projekt vychází také 

z badatelského cyklu profesního učení pedagožky Helen Timperley, která mluví o výuce 

založené na důkazech o učení, viz kapitola 4.2. 

Projektový cíl v sobě zahrnuje celou řadu profesních dovedností, které učitelé ve 

stávající chvíli nejsou sami schopni zvládnout. Mohou požádat o podporu v podobě 

dalších pedagogických pracovníků, kteří jsou ve škole. Prezentovaný model podpory 

školy pracuje s rolemi: pedagogický konzultant, pedagogický asistent, párový učitel 

a interní mentor. 

Pedagogický konzultant (dále PK) doprovází školu na cestě k pedagogickému 

rozvoji školy. Pomáhá vedoucím pracovníkům a pedagogům uskutečňovat pedagogický 

rozvoj efektivně, využívat zkušenosti ostatních projektových škol a udržovat celý proces 

v souladu s hlavními cíli a principy projektu PŠÚ. Pracuje přímo ve škole 3 dny v týdnu 
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(Pedagogický konzultant, PŠÚ, 2012). Zastává role kouče, lektora, mentora či facilitátora 

podle potřeb a kontextu situace. Pedagogický konzultant může učiteli pomoci zavádět 

efektivní výukové techniky, strategie nebo mu poskytovat cílenou zpětnou vazbu podle 

jeho zakázky. Současně je ve škole k dispozici pro členy vedení školy. Reflektuje procesy 

týkající se řízení učitelského sboru a dalších aktivit dle zakázky vedení školy. Pomáhá ve 

škole zavádět párovou výuku a je k dispozici asistentům pedagoga při reflexi efektivity 

jejich práce ve třídách. 

Pedagogický asistent je v systému podpory připravené projektem kvalifikovaný 

učitel, obvykle začínající. Jeho hlavním úkolem je ve spolupráci s učitelem pečovat o to, 

aby se všichni žáci ve třídě co nejvíce zapojovali do výuky a aby se každý žák naučil co 

nejvíce. Nepomáhá jen jednomu žákovi jako asistent žáka, ale spíše skupinám 

nejpotřebnějších žáků dle domluvy s učitelem a dle aktuální potřeby. Důležité je, aby 

učitel i asistent neustále pečovali o to, aby přítomnost asistenta byla využívána co 

nejefektivněji ve prospěch učení žáků. Pedagogický asistent je ve škole zapojené do 

projektu zaměstnancem školy, jehož činnost řídí ředitel v rámci pravidel dohodnutých 

v projektu. Výběr vhodného kandidáta na pozici pedagogického asistenta je plně 

v kompetenci ředitele školy. Projekt standardně financuje dva pedagogické asistenty ve 

škole (Pedagogický asistent, PŠÚ, 2012) 

Pokud se učitelé v projektu rozhodnou zavádět do své výuky něco nového, mohou 

využít párovou výuku. (Cook, 2004; Košťálová, 2018). Je to takový způsob přípravy, 

realizace a reflexe výuky, na kterém se podílejí dva učitelé a jeden od druhého se něco 

nového učí. Učitelé se od sebe vzájemně inspirují a žáci zároveň dostávají větší prostor a 

více pozornosti od učitelů. Jinou formou, jak získat zpětnou vazbu na svoji výuku, jsou 

oborová sdílení. Jde o skupinky (2-3 učitelé) učitelů z příbuzných oborů, kteří se 

vzájemně navštěvují ve výuce a poskytují si zpětnou vazbu na základě předem 

formulované zakázky na pozorování. Učitelé tak získávají širší obraz o tom, jak se jim 

daří realizovat svoje profesní cíle. Další možností spolupráce mezi učiteli uvnitř školy je 

podpora interního mentora. Na tuto pozici je navrhován (učiteli a vedením školy) učitel 

– lídr, který se v průběhu projektu aktivně zabývá nějakou specifickou oblastí výuky, má 

v ní úspěchy a může svoje zkušenosti přenášet mezi ostatní pedagogy. 
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Model podpory školy dále klade nároky na kvality vedení školy. Vedení školy, tj. 

ředitel i jeho zástupci, by mělo být dobrým pedagogickým lídrem. V ideálním případě 

zve učitele ke sdílení a rozvíjení vize školy, která je zaměřená na úspěch každého žáka. 

Vytváří prostor pro iniciativu druhých a podněcuje ji, současně dodává odvahu a morálku 

v těžkých chvílích. Vedení školy v projektu vytváří podmínky, ve kterých se každý učitel 

ve škole může stát lídrem pro nějakou dílčí odbornou oblast (čtenářství, matematika, 

badatelství …). Čím více je těchto odborných lídrů ve škole, tím lépe. Tyto dovednosti se 

vedení školy může učit za podpory pedagogického konzulta nebo dalších odborníků 

zvenčí. Mluvíme o vizi učící se školy. 

Model podpory dále charakterizuje princip spolupráce s dalšími školami. 

Dlouhodobým posláním podpořených škol je předávat získané zkušenosti dalším školám 

v České republice, které vytváří síť s podporovanou kvalitou výuky. Ověřené postupy 

a nástroje pro výuku pak budou nabídnuty i dalším školám po celé zemi. Cílem je, aby si 

učitelé v sobě vypěstovali ochotu učit se ze svých zkušeností a ty předávat dál. To 

koresponduje s myšlenkou F. Korthagena (2011, s. 61): Nemusíš vědět, co máš udělat, 

měl by ses spíš naučit přijmout skutečnost, že pokaždé musíš znovu přicházet na to, co 

máš udělat. 

V neposlední řadě model podpory myslí také na dobré vztahy školy a rodiny. 

Výzkumy uveřejněné v publikaci Efektivní učení ve škole (2005, s. 88) ukazují, že dobře 

nastavené vztahy mezi rodinou a školou jsou pro děti a jejich učení prospěšné. Pokud 

existuje obousměrná komunikace mezi dětmi, jejich učiteli a rodiči, vytváří škola 

společenství (komunitu), která hromadí větší sociální kapitál, tj. soubor předpokladů 

úspěchu, spočívající ve vztazích mezi lidmi, důležitých pro život dít 

Shrňme tedy podstatu prezentovaného modelu podpory a rozvoje školy vytvořeného 

projektem PŠÚ. Jádrem modelu je péče o kvalitu výuky, a tedy o kvalitu procesů 

i výsledků učení každého žáka. Prezentovaný model profesní podpory školy má za cíl 

naučit učitele vyučovat tak, aby se každý jejich žák učil naplno a s radostí. Předpokládá, 

že učitel se stane reflektivním praktikem, který v každém kroku vyhodnocuje dopady 

svojí práce. Projekt podporuje konstruktivistické postupy učení žáků, které jsou např. 

realizovány ve výuce matematiky podle prof. Hejného nebo v nových postupech rozvoje 
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čtenářské gramotnosti, včetně vývoje map učebního pokroku, pomáhajících učitelům při 

stanovování vzdělávacích cílů (H-mat, 2015). 

Důraz je v modelu podpory kladen na kvalitu řízení a komunikaci s vedením školy. 

Klíčovými oblastmi modelu podpory je posilování autonomie školy, ve smyslu jejího 

vlastního plánování a vyhodnocování cílů, které si škola vytyčila. Hlavními prostředky 

podpory rozvoje školy jsou nové profesní role, tj. pedagogický konzultant, pedagogický 

asistent učitele, párový učitel a interní mentor. Důležitými charakteristikami modelu 

podpory je rovněž síťování škol a péče o spolupráci školy a rodiny.  

Předpokládáme, že model se bude proměňovat s konkrétními podmínkami školy 

a budou do něj vstupovat proměnné, které přinese konkrétní život ve škole. 

5.5 Popis a reflexe realizace modelu podpory, jeho vývoje a dopadů na 

konkrétní školu. 

V této dále členěné kapitole prezentujeme reflektivně-deskriptivní analýzu 

vybraných klíčových momentů proměny školy v průběhu projektu, v oblasti řízení, 

komunikace a sdílení zkušeností učitelů. Budeme sledovat proměnu komunikace mezi 

vedením školy a učitelským sborem v situaci, kdy vedení školy delegovalo odpovědnost 

učitelům v klíčových oblastech života školy. 

Hlavními zdroji zpracování studie jsou obsahové analýzy dokumentů školy: Plánů 

pedagogického rozvoje, Měsíčních zpráv, dále autentické materiály, které vznikly při 

pracovních poradách. V neposlední řadě byly podkladem interní materiály, poznámky 

a záznamy autorky. 

5.5.1 Vstup školy do projektu 

Kritérii pro výběr školy do projektu PŠÚ byly: velikost školy – nad 300 žáků, 

neselektivnost dětí v žádném ohledu a osoba ředitele školy jako lídra a nositele změn. 

Jednou ze škol, která byla kontaktována vedením projektu a vyhověla všem kritériím, 

které projekt požadoval, se stala škola, kterou budeme pro potřeby našeho výzkumu 

nazývat Zkušená. Jde o základní plně organizovanou školu, která se nacházela na okraji 

obce, asi 7 km od velkého města. Ve všech ročnících pracují podle vlastního Školního 

vzdělávacího programu. Součástí školy jsou též třídy (1.-5. třída), které pracovaly podle 

Školního vzdělávacího programu pro 1. stupeň Montessori. Pedagogický sbor tvořilo 22 
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učitelů, 3 asistenti pedagoga a 5 vychovatelek školní družiny, působí zde školní 

psycholožka. Součástí školy je jídelna a mateřská škola. Zkušená škola měla za sebou 

několik dlouhodobých vzdělávacích seminářů zaměřených na čtenářskou gramotnost 

a osobnostní rozvoj. Byla vyhodnocena jako učící se škola, které byla nabídnuta další 

příležitost pro profesní růst. 

Před vstupem do projektu, v únoru 2012, si škola nechala zpracovat analytické šetření 

Mapa školy od firmy Scio (Mapa školy, 2012). Ze závěrečné zprávy vyplývalo, že učitelé 

školy hodnotí materiální podmínky školy lépe než 70% učitelů všech základních škol. 

Naproti tomu učitelské hodnocení vnitřních vztahů je více než 22% pod průměrem a 

hodnocení vnějších vztahů (vztahů s rodiči) dokonce 36% pod průměrem, tzn., že pouze 

13% základních škol dosáhlo v této oblasti učitelského hodnocení horšího výsledku než 

naše škola. Učitelé na této škole necítili od vedení školy dostatečné ocenění. Výsledky 

ukazovaly, že naše škola se v oblasti atmosféry pohybuje na kritickém konci, celých 90% 

škol uvádí lepší ohodnocení práce od vedení školy. Hodnocení spolupráce při plánování 

výuky vykazovalo také hodnoty pod průměrem všech zúčastněných škol. 

Nejvýznamnějším parametrem v oblasti hodnocení kvality výuky bylo to, jak škola 

dovede u žáků naučit fakta. Nedostatečný důraz na výuku znalostí vnímali učitelé silně, 

rodiče byli o něco spokojenější. Zajímavé je, že podstatně lepších výsledků naše škola 

dosahovala v oblasti rozvoje kompetencí žáků. Učitelé hodnotili školu jako místo, kde se 

žáci učí samostatně učit, diskutovat a obhajovat vlastní názor. V tomto hodnocení se 

shodovali i s dotazovanými rodiči. 

Výsledky analytické zprávy mohly být hodně ovlivněny tehdejší rivalitou mezi 

běžnou základní školou a třídami Montessori. Učitelé ve třídách Montessori se cítíli 

nedoceněni ve svojí práci a především nevyslyšeni vedením školy ve svých potřebách. 

(Interní zdroj PK). Přesto učitelé vyjadřovali velkou vnitřní motivaci dělat svoji práci 

dobře, věnovat se každému dítěti individuálně bez ohledu na to, jak na jejich práci nahlíží 

vedení školy a ostatní část pedagogického sboru. 

Při vstupu do projektu zaznívala ze strany všech učitelů kritika vůči vedení. 

Vyjadřovali obavu z dalšího administrativního náporu. V uplynulém období byli zahlceni 

realizací velkého ESF projektu, jehož výstupem bylo velké množství metodických 

materiálů a měli za sebou také mnoho hodin seminářů k tvorbě školních projektů 
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a osobnostního rozvoje. Učitelé se naučili díky tomuto projektu realizovat ve třídách 

osobnostní a sociální výuku, kterou zařazovali do své každodenní práce. Forma 

projektové výuky se stala trvalou součástí školy. To také vysvětluje, dobré výsledky 

v kompetenčních dovednostech žáků. Na druhou stranu učitelé vnímali, že čas věnovaný 

rozvoji těchto dovedností je na úkor znalostní složky žáků.  

Jedním z principů modelu profesní podpory je dobrovolnost a podpora vlastní 

autonomie školy. Výše popisovaná analytická studie Mapa školy nebyla pro školu 

„povinná“. Smyslem nebylo školu nijak testovat na začátku a na konci. Naopak, veškeré 

aktivity a oblasti podpory byly škole nabízeny a ve chvíli, kdy škola cítila potřebu 

nabízenou pomoc využít, požádala o ni. Předcházely tomu dlouhé analytické diskuse, 

které vedlo vedení školy s pedagogickou konzultantkou. Později, se změnou vnitřní 

struktury školy, byli do diskusí o potřebách školy přizýváni další učitelé a zástupci 

jednotlivých týmů. Postupně se rozhodnutí o tom, co učitelé potřebují, přesouvalo od 

vedení školy k týmové diskusi se zástupci učitelů. Celý projekt podpory neměl přesnou 

strukturu a postup. Vycházel z potřeb konkrétní školy, byl založen na hluboké sebereflexi 

učitelů, vedení školy a od jejich potřeb se odvíjely další postupy rozvoje školy. Aktéry 

studie jsou všichni učitelé a vedení školy, protože všichni byli zainteresovaní do proměny 

školy. Ve studii budeme zároveň hlouběji sledovat, jak proměnu školy vnímala 

a prožívala ředitelka Dáša, učitelka 2. stupně Eva, asistent pedagoga Jiří a pedagogická 

konzultantka a autorka této práce v jedné osobě Jana.  

5.5.2 První rok projektu ve Zkušené škole a klíčové změny 

5.5.2.1 Globální nespokojenost uvnitř školy 

Tato kapitola popisuje hlavní změny v řízení školy a následnou proměnu komunikace 

uvnitř školy mezi vedením školy a učitelským sborem. Níže popsané klíčové momenty 

byly identifikovány na základě obsahové analýzy Měsíčních zpráv, do kterých jednotlivci 

i vedení školy zachycovali důležité události ve škole a zároveň z nich bylo možné vyčíst 

jejich individuální postoje a hodnocení. Dalšími zdroji byly zápisy a grafické výstupy 

z porad, pracovních schůzek, konzultací s vedením školy i jednotlivci, písemné přípravy 

na porady a jejich následné reflexe. Důležitým zdrojem byly interní poznámky 

pedagogické konzultantky Jany. Závěr této kapitoly je reflexí prvního roku v projektu 

z pohledu všech aktérů. 
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Vstup do nového školního roku Zkušené školy byl ovlivněn informacemi, které 

učitelé získali na projektovém pracovním výjezdu (8/2012). Tam si škola ujasnila, co ji 

v následujících měsících čeká: Do června vytvořit Plán pedagogického rozvoje školy 

(PPRŠ), kde si škola stanoví vzdělávací cíle na další školní rok. Předpokladem pro to bylo 

zmapovat všechny klíčové oblasti školy, popsat jejich současný stav a nadefinovat 

optimální stav, kterého by škola v dané oblasti chtěla dosáhnout. V průběhu této analýzy 

školy si každý jednotlivý učitel měl stanovit svoje dva profesní cíle, které budou jeho 

osobní výzvou do dalšího období. V souladu s cíli projektu, nedostala škola žádný 

osvědčený návod ani šablonu, jak se tvorby PPRŠ zhostit.  

Vedení školy naplánovalo poradu na září s cílem začít postupně mapovat prioritní 

oblasti školy, jako přípravu na tvorbu PPRŠ. Poradu připravily ředitelka, její zástupkyně 

a pedagogická konzultantka, která ji po dohodě s vedením také vedla. Obsahem porady 

byla témata, která školu „pálí“, a co učitelé vnímají jako příležitost ke změně. PK měla 

z porad divný pocit. Hned první porada probíhala ve třídě, kde bylo skupinové uspořádání 

lavic. Vedení sedělo u jednoho stolu, skupinky učitelů seděly zády k vedení a ve 

skupinkách panoval hovor a ruch. Následně se ukázalo, že tato situace je dlouhodobá 

a nepříjemná mnoha členům pedagogického sboru i vedení. Podle vedení tato porada 

nepřinesla očekávaný výsledek. Atmosféra nebyla dobrá, učitele práce nebavila a bylo 

vidět, že případným změnám moc nevěří (Interní materiál PK). 

Témata (příloha 1), která učitelé vnímali jako důležitá pro budoucí proměnu: 

 Kooperativní výuka 

 Třídnické hodiny 

 Práce s portfoliem 

 Hodnocení na základě předem stanovených kritérií 

 Propojení 1.a 2. stupně, včetně Montessori 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti 

 Výuka matematiky – propojení 1. a 2. stupně 

 Individualizace výuky – MBTI 

Podle slov ředitelky Dáši byly výsledkem pouze obecně pojmenované oblasti 

s pořadím důležitosti (MZ, 9/12). Dáša měla představu o hlubší analýze stavu. 
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Toto porada byla odrazovým můstkem k sérii dalších kroků, které po konzultacích 

s PK Janou podniklo vedení školy. Pedagogická konzultantka při neformálních 

rozhovorech s učiteli zjistila, že učitelé se před vedením školy necítí bezpečně, mají vůči 

němu jisté výhrady. Bylo jasné, že dokud se tato bariéra neodstraní, nemůže pedagogický 

sbor spolu s vedením tvořit jeden tým a usilovat o rozvoj školy jako celku. V roli 

prostředníka a facilitátora Jana vysvětlila vedení současné klima a nálady ve sboru a jejich 

možné příčiny. Požádala vedení školy, aby jí umožnilo zrealizovat setkání učitelů bez 

jejich přítomnosti s tím, že veškeré „stížnosti“ budou zapsány a následně projednány 

a řešeny s ředitelkou Dášou. S tímto návrhem ředitelka souhlasila. Setkání učitelů s PK 

proběhlo ve velmi napjaté, ale otevřené atmosféře. Učitelé byli vyzváni, aby se oprostili 

od pocitů a snažili se věcně popsat problémy, které je ve vztahu k vedení trápí. Vznikl 

soupis „požadavků“, které byly prostřednictvím PK konzultovány s ředitelkou. Ve velké 

většině zaznívala nespokojenost s délkou a průběhem porad, a následným chaotickým 

předávání informací mezi vedením a učiteli, nejasnost ve vymezení kompetencí učitelů 

a vedení, přetíženost učitelů a špatná komunikace s vedením, dále dílčí stížnosti např. 

chybějící mikrovlnka v kabinetu a apod. (interní materiál PK). Kromě vyřešení 

materiálních věcí, které byly v soupisu, se vedení vážně zabývalo požadavky, které 

korespondovaly s výsledky šetření Mapa školy. Ředitelka si byla vědoma toho, že porady 

nefungují dobře a měla velký zájem na změně jejich průběhu. Tímto jejím rozhodnutím 

se nastartovala nová, až revoluční etapa školy v oblasti vedení a řízení školy. 

5.5.2.2 Delegování zodpovědnosti a oblasti dalšího rozvoje školy  

Návrh řešení současné neklidné situace vycházel z principů projektu PŠÚ, které jsou 

autonomie a delegování odpovědnosti. Vedení školy pozvalo na hledání řešení zástupce 

z řad učitelů. Místo dlouhých porad, kde nebyla vůle si naslouchat, ani činit konstruktivní 

závěry, byly zástupci učitelů navrženy „expertní týmy“, které měly pracovat na 

vybraných tématech školy. Pracovat znamenalo mapovat současnou situaci, stanovovat 

cíle, kterých by bylo dobré dosáhnout a tím zlepšit kvalitu výuky v dané oblasti. Každý 

učitel se zapsal do týmu, podle své potřeby a profesního zájmu. Každý tým si zvolil svého 

vedoucího, který se účastnil jednou za měsíc společných porad s vedením, kde referoval 

o tom, kam se tým dostal ve své práci, k čemu dospěl, a popř. co potřebuje pro další 

úspěšnou práci. Jeho úkolem bylo rovněž přenášet informace od vedení směrem 

k učitelům ve svém týmu. S oporou o kapitolu 4.2.1.3 uvádíme, že zapojení učitelů do 
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nových rolí mělo pomáhat jejich profesnímu rozvoji a větší angažovanosti 

a zodpovědnosti za chod a rozvoj školy. Vedení školy šlo do tohoto nového modelu 

s důvěrou ve své podřízené. Všechny pravidelné čtvrteční porady se zrušily, vznikl tak 

prostor pro setkávání expertních týmů a jejich práci na vybrané oblasti pro Plán 

pedagogického rozvoje školy. Učitelé začali dostávat informace písemně. V příloze 2 

uvádíme ukázku informačního dopisu, který rozeslalo vedení školy učitelům po poradě, 

na které byl představen nový model práce. Pracovní porady ale byly stále protahované 

a nemířily ke konstruktivnímu cíli. Ředitelka Dáša do únorové MZ (2/2013) napsala: Pro 

mě se stala ještě jedna podstatná změna – po schůzce vedoucích subtýmů obdržel náš 

vedoucí tým (já, Petra a Jana) konstruktivní kritiku organizace a obsahu této schůzky. 

Ani podle nás se schůzka nepovedla, ale po vašich připomínkách a návrzích už 

připravujeme březnovou. Přizvání zástupců pedagogického sboru k hledání nových cest 

k lepší komunikaci mezi sborem a vedením se ukázalo jako velmi přínosné. Na těchto 

jednáních vznikl také návrh pro zlepšení průběhu společných porad vedoucích subtýmů, 

viz níže, a přineslo to očekávaný posun. Jedna z vedoucích subtýmu napsala: setkání 

vedoucích všech subtýmů (6. března) proběhlo už v jiné režii a organizaci než to únorové, 

takže k velké spokojenosti všech zúčastněných… (MZ, 3/2013). 

Návrh kroků pro zlepšení průběhu porad zahrnoval: 

1. Předem představit obsah porady – osnovu. 

2. Dávat prostor pro diskusi po každém bodu porady. 

3. Mít diskusi pod kontrolou, včas ji zastavit, shrnout závěry nebo si dopřát čas na 

rozhodnutí, které se učitelé dozví e-mailem  

4. Stanovovat jasné termíny. 

5. Citově se do rozhodnutí neangažovat. 

6. Posílat zápisy z porad všem učitelům spolu s plánem (Interní dokument PK) 

Veškeré kroky, které učinilo vedení školy, byly podrobovány reflexi, jak interní 

(ředitelka x PK Jana a zástupkyně), tak i ze strany učitelského sboru. Díky tomu probíhala 

proměna plynule, systematicky a reagovala vždy na vzniklou situaci. 

K tématům rozvoje školy, která byla vygenerována na začátku roku, přibyla 

v polovině 1. roku ještě témata další. Škola pracovala s následujícími tématy: 

 Konverzace v anglickém jazyce 
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 Rozvoj čtenářství se rozštěpil na 1. a 2. stupeň 

 Montessori sekce 

vytvořila svůj vlastní subtým. Každý subtým žil „vlastním životem“. Některé týmy se 

scházely každý týden, jiné 1x za měsíc. Uvnitř týmu si učitelé řešili vlastní otázky 

a s výstupy seznamovali na poradách vedoucích ředitelku školy. Z analýzy matriálů je 

možné sledovat, že jejich práce měla dopady jak administrativní, tak ryze praktické. 

Například byly vytvořeny podklady pro Plán rozvoje školy (příloha 3). Vedoucí týmu 

Konverzace v anglickém jazyce uvádí v MZ (3/2013): Postupně docházíme k názoru, že 

bude nezbytně nutné upravit osnovy na příští rok - to bude velmi pravděpodobně i hlavní 

náplň práce týmu do zbylých tří měsíců v tomto školním roce. Rádi bychom tyto změny 

implementovali do ŠVP a už od příštího roku je promítli do výuky. K tomu bude nutné 

vhodně doplnit učebnice anglického jazyka, resp. dokoupit další učebnicovou řadu. 

Učitelé si prostřednictvím diskusí v týmu uvědomovali také proměnu přemýšlení o své 

dosavadní práci. Paní učitelka z týmu Hodnocení pomocí kritérií napsala: Ve svých 

hodinách Nj jsem se začala na KH (pozn. kriteriální hodnocení)více zaměřovat, sdělovat 

dětem kritéria hodnocení již při zadávání práce a v 8. třídě se na tvorbě KH podíleli 

i samotní žáci. Myslím, že to funguje, ale stále jsem ještě v začátcích a mám se pořád co 

učit (MZ, 4/2013). V rámci práce v týmech začali učitelé otevírat svoje hodiny pro ostatní 

kolegy, s cílem ukázat jim, na čem pracují a dále získat od nich zpětnou vazbu, vázanou 

na jejich přesně definovanou zakázku. Z reflexe jedné paní učitelky je patrné, že 

vzájemné návštěvy byly pro účastníky přínosem: Ve stejnou dobu mě pozvala Eva do své 

výuky KAj v 8. A, abych se podívala, jak s kriteriálním hodnocením pracuje ona a samotné 

děti. Tato návštěva mě ještě více utvrdila, že na tomto tématu bych chtěla pracovat. Po 

několika schůzkách jsem do problému začala více pronikat (MZ, 4/2013). V reflexích 

učitelů z týmu Čtenářská gramotnost se objevuje i konkrétní dopad jejich práce 

v subtýmu na žáky:...ve II. B začali žáci číst společnou knihu …děti z II. A čtou již třetí 

společnou knihu…ve IV. třídě probíhá monitorování vhodných knih pro společnou 

četbu…zavádíme dílny čtení do hodin – první dílna proběhla již i v 1. třídě (MZ, 2/2013). 

Někteří členové týmu Rozvoj čtenářské gramotnosti se zapojili do pilotáže Čtenářského 

kontinua a spolu s PK stáli před nelehkým úkolem. Vytvořit lekce zaměřené na konkrétní 

čtenářské dovednosti svých žáků a hledat důkazy o jejich skutečném učení. O práci 

s čtenářským kontinuem píše jedna paní učitelka:…zaznamenáváme autentické učební 
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situace a promluvy dětí, které dokladují úroveň jejich čtenářských strategií a dovedností. 

Sbíráme také materiály z výuky, které ilustrují jejich čtenářské pokroky (MZ, 2/2013). 

Vedoucí subtýmů byli rovněž odpovědní za výběr prioritní oblasti rozvoje školy pro 

následující školní rok. Tato vybraná prioritní oblast měla být zohledněna 

i v individuálních Plánech osobního rozvoje každého učitele. Proto výběr prioritní oblasti 

nebyl pro učitele lehký. Dokládá to záznam jedné paní učitelky : Setkání (pozn. vedoucích 

subtýmů) byla plná emocí a rozprav týkajících se výběru témat do PPRŠ na příští školní 

rok. Vedly se také vášnivé diskuze o tom, které z témat se nám stane na příští školní rok 

prioritou. Do svých subtýmů jsme se rozešli s úkolem prodiskutovat toto téma se všemi 

členy týmů. Myslím si, že v tomto okamžiku je v pedagogickém sboru dosti nejasno v tom, 

co bude dál a do jisté míry to ovlivňuje i klima a náladu v celém sboru (MZ, 4/2013). 

Z výpovědi paní učitelky je patrné, že vedení školy nechávalo i tato zásadní rozhodnutí 

v rukách učitelů, čímž dosahovalo angažovanosti lídrů a převzetí odpovědnosti za jejich 

rozhodnutí, která museli následně obhájit u kolegů.  

Jedním z témat, které mělo potenciál stát se ústředním tématem dalšího roku, byla 

komunikace. Důvodem nominace tématu komunikace byl dotazník Analýza vztahové 

roviny komunikace se žáky (Dubec, Matula, Švec, 2013), který si škola nechala zpracovat 

v březnu v prvním roce projektu. Cílem zadání a zpracování dotazníku bylo najít 

indikátory toho, jak se během projektu zlepší schopnost učitelů podporovat sebeřízení 

žáků a udržovat se žáky oboustranně bezpečnou vztahovou rovinu komunikace. Studie 

ukázala, že převažují asymetrické reakce učitelů, tj. takové výroky, které nepodporují 

sebeřízení žáků. Symetrické výroky se vyskytly zcela ojediněle. Výsledky škola bohužel 

dostala až na konci školního roku. Informace nemohli lídři týmů ani vedení školy 

zohlednit při výběru prioritní oblasti. Do Plánu rozvoje školy na rok 2013/2014 škola dala 

jako jeden z prioritních vzdělávacích cílů rozvoj čtenářské gramotnosti napříč všemi 

předměty. 

Na konci prvního roku projektu ve Zkušené škole byl vytvořen autentický Plán 

rozvoje školy, na kterém se podíleli všichni pedagogové. Při tvorbě prošli složitými 

chvílemi vyjasňování představ, potřeb a hlavně také možností jednotlivců i školy. 

S oporou o kapitolu 4.2.1.3. můžeme potvrdit, že kolegiální nebo kooperativní rozvoj 

(Co-operative or collegial development ) se zaměřením na tvorbu učebních plánů vede 
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k rozvoji profesních dovedností. V červnu 2013 měl každý učitel vytvořen svůj Plán 

osobního pedagogického rozvoje (POPR), kde si stanovil dva cíle. První cíl byl společný 

pro celou školu a vybrali si ho lídři sboru. Byl z oblasti čtenářské gramotnosti. Druhý cíl 

si stanovil každý učitel podle svého zaměření (příloha 4). 

5.5.2.3 Vybraní účastníci v prvním roce projektu 

Ředitelka školy Dáša byla vedením projektu PŠÚ vyhodnocena jako lídr, který 

dovede dobře reflektovat svoji práci a je citlivá k dění ve sboru. Měla za sebou realizace 

několika větších projektů zaměřených na osobnostní rozvoj žáků. Proto byla Zkušená 

škola pod jejím vedením vyhodnocena jako vhodný kandidát pro další profesní učení. 

Přes to všechno Dáša vnímala s velkou nelibostí výsledky analýzy Mapy školy. Velmi 

těžce nesla, že se učitelé cítí nedocenění. Její pohled na situaci byl takový, že podle jejích 

slov: Jsou dveře do ředitelny pořád otevřené, a to doslovně, aby mohl kdokoliv kdykoliv 

přijít a sdílet svoje potřeby. Nerozumí tedy tomu, proč svoji nelibost nevyjádří otevřeně. 

Neví, jak konkrétně by si učitelé představovali „ocenění“. Je připravena situaci nějak 

řešit, ale neví jak a co změnit. Hodně spoléhala na pedagogickou konzultantku, od které 

očekávala řešení a návrh dalšího postupu. Ředitelka chtěla, aby si v průběhu roku každý 

učitel našel svoje místo v týmu a začal intenzivně pracovat na proměně školy. Každý 

svými možnostmi, svým přínosem. Na konci října ale říkala: …už víme, že tak snadno to 

nepůjde. Nejdříve se musíme společně na práci vyladit, vytvořit pravidla spolupráce 

a začít otevřeně komunikovat (MZ, 2010/12). Stav vylaďování přetrvával v průběhu 

celého roku. Dáša byla citlivá k tomu, co jí říká sbor a reagovala na jeho připomínky: Z 

reflexe první schůzky jsme se poučili, že mnoho informací lze předávat mailem, a šetřit 

tak čas…Ukazuje se, že práce v menších skupinkách je správným krokem ke zlepšení 

oboustranné komunikace ve škole (MZ, 2/2013). 

Její otevřenost ke změně dokresluje příspěvek do březnové MZ (2013): V MZ se stále 

více objevují vlastní názory, hodnocení a pozitivní snaha posunovat věci vpřed. Začíná 

vznikat platforma, kde pedagogové mezi řádky vedou dialog. A to není ani v našem 

menším týmu obvyklé. Je zajímavé dozvědět se názory lidí z jiného kabinetu, oboru apod. 

Tak prosím pište, pozitivně kritizujte a posunujte vývoj dopředu.  

V prvním pololetí měla Dáša pocit, že rozdělení do subtýmů a delegování 

zodpovědnosti je ten správný způsob. Postupně ale vznikaly komunikační šumy a někteří 



87 

pedagogové žádali návrat ke společným setkáním celého sboru (Interní dokument PK). 

To je první výzva do nového školního roku – najít dobrý způsob komunikace ve sboru. 

Následuje druhá výzva, ruku v ruce s tou první – výzva k oboustranné otevřenosti, ke 

snaze o konstruktivní řešení problémů (MZ, 6/2013), říká Dáša v reflexi prvního roku 

v projektu. 

Výše popsaný počáteční stav Zkušené školy na začátku modelu podpory vnímala paní 

učitelka Eva jako dobrý start ke změně. Je zkušenou učitelkou na 2. stupni ZŠ. Její 

aprobací je anglický jazyk a občanská výchova. Eva byla připravena nasadit všechny síly 

k hledání cest, jak zklidnit atmosféru ve škole. Potvrdila pedagogické konzultantce, že 

v uplynulém roce došlo k velkému náporu administrativy, která pro ni samotnou nebyla 

nijak velkou zátěží, ale ostatní v kabinetu si hodně stěžovali na „papírování“. Eva ve škole 

působila metodik prevence a nebránila se žádné nové roli. Eva patřila k extrémně 

angažovaným učitelům. Díky její osobě si můžeme ukázat, jakou příležitost dostávali 

učitelé, pokud měli zájem participovat na rozhodování a směrování nových cest Zkušené 

školy. Hned od začátku ráda diskutovala s pedagogickou konzultantkou o možnostech 

změn ve škole (MZ, 9/2012). V období těžké atmosféry zasvěcovala Eva pedagogickou 

konzultantku do vztahů a zákulisních her. Měla velký zájem na vyřešení situace a nabízela 

svoji pomoc jako zástupce sboru při diskusích s vedením a vylaďování jeho potřeb. 

Potvrzují to její slova v MZ (10/2012) : S pedagogickou konzultantkou naší školy Janou 

jsme během října několikrát diskutovaly o možnosti zefektivnění spolupráce a komunikace 

v učitelském sboru a s vedením školy. Eva rozdělení do subtýmů přivítala. Přinesly jí 

vedoucí role v několika týmech. Zapojila do týmu Třídnické hodiny a byla také jeho 

vedoucím. Třídnické hodiny byly dosud povinnou součástí Školního vzdělávacího 

programu ve Zkušené škole. Eva a její tým se snažily ulehčit práci ostatním učitelům, 

a chtěly vytvořit portfolio námětů do třídnických hodin. Eva byla vytížená jako vedoucí 

týmu Třídnických hodin, pracovala jako vedoucí v týmu Kooperativní výuka 

a Konverzace v anglickém jazyce. Na vznik Plánu osobního pedagogického rozvoje 

(POPR) měli učitelé čas do června, ale Eva si ho vytvořila na začátku září. Do MZ 

napsala: 15.9. jsem ředitelku školy a Mgr. Janu seznámila s první pracovní verzí svého 

POPRu a na osobních konzultacích jsme probrali propojení mého POPRu s možnostmi 

a prioritami školy (MZ, 9/2012). Eva neměla aprobaci na 1. stupeň, ale i tak se aktivně 

se zapojila do pilotáže Mapy učebního pokroku v matematice. Od listopadu učila ve 3. 
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třídě a aktivně spolupracovala s přidělenou konzultantkou na postupu výuky. Dobrovolně 

se zapojila do přípravy sdílení zkušeností s blízkou projektovou školou. Dokládá to její 

zápis: Byla vybrána témata a forma sdílení bude se zástupci týmu školy XY domlouvána 

e-mailem. Sdílení se zúčastním za tým 2. stupně naší školy (MZ, 9/2012). V hodinách 

anglického jazyka spolupracovala s asistentem Jiřím. V budoucnu bude (Jiří) vyučovat 

v polovině této třídy (3. A) samostatně. Tento způsob spolupráce byl zvolen především 

z důvodu mého metodického vedení (MZ, 9/2012). Eva v závěru roku projevila zájem 

o roli mentorky. Učitelé se mohli vyjádřit, koho by ze svého středu považovali za 

vhodného kandidáta a Eva získala 7 hlasů. V následujícím roce se mentorkou opravdu 

stala. Vstup Evy do nového školního roku byl raketový a byla pracovně velmi vytížená. 

Přesto se dál stále pouštěla do nových aktivit. Zapojila se do týmu zástupců projektových 

škol PŠÚ, který promýšlel Standard učitelovy práce. Hlavním úkolem našeho společného 

přemýšlení bylo stanovit, jak bude Standard v projektu PŠÚ vznikat. Jak bude vypadat 

hrubá verze akčního plánu, jak zjistíme, aby byl užitečný a neohrožující a jak bude 

fungovat ku prospěchu dětem, píše Eva v říjnové zprávě (MZ, 10/2012). V průběhu 

školního roku Eva otevřela více než dvanáct hodin pro kolegy i rodiče. Na tyto hodiny se 

připravila velmi pečlivě, jak dokládají její slova: Pro každého hospitujícího učitele jsem 

měla připraven hospitační záznam s anotací hodiny, jejími cíli a konkrétní zakázkou pro 

pozorování. Po realizaci otevřených hodin jsme se s hospitujícími učiteli sešli, diskutovali 

o míře naplnění cílů hodiny a podávali zpětnou vazbu k pozorovaným jevům (MZ, 

1/2013). Eva pozvala PK do otevřené hodiny ve 3. tř., hodina byla vedena v duchu 

koncepce prof. Hejného. Eva se chtěla dozvědět, zda se v její hodině projevuje autonomie 

žáků. Tu vnímáme jako žákovu svobodnou volbu metody, pracovního postupu, výběru 

dopomoci a rozhodnutí, s kým chce problém řešit. V její hodině jsem taková místa 

nenašla. I přes zpětnou vazbu, kterou asi nečekala, byla otevřená změně, do zprávy 

napsala: Osobně vnímám otevřené hodiny jako jedinečný nástroj pro zkvalitňování výuky, 

vzájemné obohacování a zlepšování spolupráce v pedagogickém týmu (MZ, 1/2013). Její 

velká potřeba stát se mentorkou a zjištěné nedostatky v její pedagogické práci, které 

nebyly jediné, se v následujícím školním roce staly úskalím, které mělo dopady na 

vytvoření nové mentorské role. 

Asistent Jiří se ke vstupní situaci ve škole nijak nevyjadřoval, protože nastoupil nově 

jako absolvent učitelství 2. stupně ZŠ s aprobací český jazyk a dějepis do naší Zkušené 
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školy na pozici asistenta. Zatím nevěděl, s kým a jak, ale vnímal nějakou nespokojenost 

kolegů ve sboru. Neměl jasnou představu, co ho čeká, ale byl připraven se učit něco 

nového. Neuměl si představit, co a jak by se mělo ve škole měnit, zvuk Zkušené školy 

pro něho byl dostatečnou jistotou, že je pro svůj pedagogický start ve správné škole. Jiří 

se naplno pustil do svojí asistentské práce. Spolupracoval pravidelně se čtyřmi učiteli. 

V Měsíční zprávě ze září a října 2012 Jiří uvádí: Po počátečním slaďování naší společné 

práce v hodinách, což se samozřejmě neobešlo bez omylů, došlo podle mého soudu rychle 

k zavedení velmi dobré spolupráce. Ve třetím vyučovacím týdnu jsme měli v hodině 

českého jazyka na hospitaci pedagogickou konzultantku Janu. Její hodnocení  práce 

s asistentem bylo velmi pozitivní, což chápeme jako potvrzení správnosti nastoleného 

kurzu. V hodinách s touto učitelkou se neomezujeme pouze na asistentství, nýbrž 

zařazujeme i prvky párové výuky…Velké množství hodin působím jako asistent 

u uč. Pavla (matematika, tělocvik). Pozitivní je, že se nepotvrdily mé počáteční obavy 

týkající se mezí mých odborných kompetencí v matematice…pozoruhodné je, že sami tito 

žáci nechápou pomoc asistenta jako stigmatizující („my jsme ti slabší“), nýbrž se o ni 

sami aktivně hlásí (učitel Pavel se na začátku hodin ptá, kdo chce počítat u mého stolu, 

žáky nikdo nenutí, sami projevují zájem). Další cíl práce: promyslet a vyzkoušet také další 

modely práce asistenta v hodinách matematiky…Dalším cílem, o který budu usilovat, je 

zlepšení mojí angličtiny. Přes mnohá léta studia a samostudia AJ pociťuju v této oblasti 

stále velké mezery, které nepřispívají mé jistotě v hodinách. Do budoucna bych chtěl 

vzdělávání v angličtině zařadit do svého POPRu (MZ, 9/2012). Jednou z možností, kde 

mohli kolegové převzít zodpovědnost, byla nově vznikající redakční rada, která každý 

měsíc sbírala příspěvky do Měsíční zprávy (MZ) od těch učitelů, kteří se chtěli podělit o 

to, jak postupuje jejich práce na vybraných profesních cílech. Jiří se stal jedním z členů 

redakční rady a udělil MZ obsah a formu (MZ, 10/2012). Kromě toho se aktivně zapojil 

do subtýmu Čtenářská gramotnost. Z jeho slov je patrná jistá angažovanost: V subtýmu 

čtenářská gramotnost jsme začali realizovat čtenářské dílny. Měl jsem možnost několikrát 

vést dílnu v 6. A, kde si žáky na čtení půlíme s vyučující XY. Na žácích je dle mého názoru 

patrný vzrůstající zájem o četbu a daří se utvářet pozitivní vztah ke knize. Náš subtým 

navázal spolupráci s obecní knihovnou, což nám umožnilo rozšířit nabídku aktuálních 

a zajímavých titulů pro žáky… Ve většině hodin působím skutečně jako asistent, který 

pomáhá dětem, občas ale přebírám také roli „hlavního“ vyučujícího. Velkou radost mám 
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ze zavedení pravidelných čtenářských dílen, ve kterých pracuji sám s polovinou šesté 

třídy. O nic menší není radost ze zavedení šachových kroužků pro děti prvního stupně, 

kde pracuji také sám se skupinkou asi 15 dětí (MZ, 1/2013, MZ, 4/2014). Jiří se účastnil 

i sdílení zkušeností v projektových školách, které hodnotí jako přínosné: Sdílení se ZŠ XY 

podle mě proběhlo ve velmi přátelském duchu. Kolegové z XY navštívili naše dílny v rámci 

projektového dne zaměřeného na rozvoj komunikace v anglickém jazyce. Velmi přínosná 

pro mě byla následná debata nad proběhnuvším projektovým dnem, která přinesla věcný 

rozbor silných i problematických stránek (MZ, 4/2013). 

Jiří svoji práci asistenta bral velmi zodpovědně. Z jeho reflexí vyplývá, že by chtěl 

dosáhnout kvality párové výuky a věnoval tomu hodně času (Interní zdroj PK). 

Zkušené škole byla přidělena vedením projektu pedagogická konzultantka (PK) 

Jana. Tou je, jak je uvedeno v charakteristice metodologie výzkumu, autorka práce. 

Prvním setkáním učitelského sboru ze Zkušené školy s pedagogickou konzultantkou 

a ostatními členy projektu PŠÚ byl týdenní pracovní výjezd v srpnu 2012. Účastnili se ho 

všichni pedagogičtí zaměstnanci školy, včetně školní psycholožky. Tam se v průběhu 

pracovních workshopů seznamovali s oblastmi podpory modelu profesní podpory, které 

jsou jejich škole nabízeny. Některé dílny vedli odborníci z vedení projektu, a PK při nich 

působila jako člen pedagogického sboru. PK byla součástí pracovních skupin, ve kterých 

promýšleli např. nové vize pro novou Zkušenou školu. Tato první pracovní zkušenost 

s novými kolegy byla pro PK velmi cenná. Vedla s jednotlivými učiteli mnoho 

formálních, ale především neformálních rozhovorů, díky kterým mohla lépe poznat jejich 

profesní názory, loajalitu ke škole i jejich názory na atmosféru ve škole. Zajímavé pro ni 

bylo sledovat, jak otevřený je to sbor. Dovedli diskutovat nad navrhovanými problémy, 

často kriticky hodnotili zaběhlé způsoby a postupy, které už jim nevyhovují a chtěli by 

jejich změnu. Závěry z prvního setkání s učiteli ze Zkušené byly pro PK jasné. Proměna 

v této škole půjde rychle, sbor je na vysoké úrovni a nebude problém přinášet další 

profesní výzvy. 

Vstupem do nového školního roku se vnímání školy pedagogickou konzultantkou 

změnilo. Z neformálních rozhovorů s učiteli zjistila, že jsou trvale nespokojeni s tím, jak 

jsou porady vedeny a cítila, že se upínají k její osobě, jako možné nositelce změny. Na 

pravidelných schůzkách s vedením o vzniklé situaci společně diskutovaly a pro ředitelku 
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Dášu bylo těžké názory učitelů přijmout. V této situaci se PK cítila více jako kouč. 

Ředitelka si brala výhrady hodně osobně a potřebovala hodně podpory, aby začala měnit 

„zajeté koleje“ jak v komunikaci, tak organizaci porad. Role PK byla pouze podpůrná, 

hlavní rozhodnutí a komunikace se sborem musela přijít od paní ředitelky, což bylo někdy 

obtížné ustát. Ráda by na PK delegovala komunikaci s učiteli, zvlášť v situacích, kdy 

docházelo ke změnám či moderátorsky náročným situacím. Bylo náročné si udržet odstup 

a svoji roli konzultanta, nikoli nositele změn.  

Kromě konzultací s vedením školy, PK vedla konzultace s jednotlivými učiteli. Byla 

přizvávána do otevřených hodin s cílem poskytovat popisnou zpětnou vazbu na zakázku 

vyučujícího. Zajímavé pro ni byly návštěvy výuky u Evy. Přesto, že Eva měla velký 

teoretický přehled, vlastní aplikace dané pedagogické dovednosti se odlišovala od 

očekávané kvality. Např. v její hodině anglické konverzace v osmém ročníku byla PK 

požádána, aby sledovala, jaký mají kritéria vliv na sebehodnocení žáků při Power 

pointové prezentaci. Čtyři žáci se pokoušeli o hodnocení prezentace svých spolužáků, ale 

ani jeden se při tom neopíral o předem stanovená kritéria. Žáci začínali svoje hodnocení 

slovy: Povedlo se ti ti...líbily se mi tam barvy….měla jsi to pěkný. Eva při reflexi 

připustila, že dovednost podávat popisnou zpětnou vazbu její žáci ještě nedosahují, byť 

je k tomu vede už tři roky (Interní dokument PK). Obecně je třeba konstatovat, že bylo 

obtížné Evu „mentorovat“. Neměla zájem systematicky pracovat na jedné vybrané 

oblasti, ani nechtěla opakovaně slyšet návrhy. Obklopovala se svými kolegy, pro které 

byly její hodiny vzorem a od nich dostávala velmi dobré až obdivné zpětné vazby. 

Zájemcům o metody kritického myšlení PK nabídla deset pravidelných setkání. 

Vzhledem k tomu, že Čtenářský subtým usiloval o zařazení práce s texty těmito 

metodami, účastnili se ho především noví učitelé, kteří neprošli velkým školením celého 

sboru, který proběhl několik let před vstupem do projektu PŠÚ. Počet účastníků se měnil 

a přibýval. Tento fakt ilustruje reflexe paní učitelky Aleny: S metodami RWCT jsem se 

již dříve seznámila, proto jsem usoudila, že se mě toto vzdělávání netýká. O přestávkách 

v kabinetě se však stále něco probírá a řeší, a tak jsem byla vtažena do velmi zajímavých 

diskusí s Petrou a Jarkou na téma nových metod výuky, které se probírají každé úterý 

odpoledne. Přehodnotila jsem své rozhodnutí a šla jsem ochutnat, co Jana nabízí. Holky 

měly pravdu, Jana připravila hodinu s metodou, kterou jsem sice znala, ale chybělo mi 

její hlubší pochopení, to jsem po této hodině získala. Nyní se těším na každé úterý, s čím 
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nás Jana zase překvapí (MZ, 12/2012). Tato výpověď jedné paní učitelky dokládá 

kapitolu 4.2 a to ve smyslu pozitivního dopadu kolegiálního sdílení na profesní rozvoj 

učitelů. Na principu a dobrovolnosti a vlastního zájmu je založen celý projektu PŠÚ. 

Nebylo cílem „vyškolit“ celý sbor najedou, ale pracovat s malou skupinkou zájemců o 

danou problematiku a ta se postupně rozrůstala o další kolegy, kterým sdílená tematika 

přišla zajímavá. 

5.5.2.4 Závěrečná reflexe prvního roku v projektu PŠÚ 

Na závěr prvního roku požádala pedagogická konzultantka o vyplnění 

zpětnovazebního dotazníku (příloha 5) zaměřeného na spolupráci učitelů s ní. 

Odpovídalo pouze 15 učitelů z 22 učitelů zapojených do projektu. Menší návratnost si 

vysvětlujeme tím, že dotazník byl realizován koncem června, kdy učitelé byli často mimo 

školu na výletech, exkurzích a jiných akcích. Dotazník byl rozdělen do tří okruhů:  

I. Kam jsem dospěl(a) ve spolupráci s PK? 

II. Jakou podporu potřebujete obecně od PK, abyste dosahoval(a) co 

nejlepších výsledků učení každého žáka? 

III. Co požaduji do následujícího období právě od PK? Popř. jakékoliv další 

sdělení týkající se práce PK. 

Učitelé odpovídali na 13 otázek, kde měli vybrat ze škály odpovědí:  

a/ často, pravidelně, b/ občas, nahodile, c/ výjimečně, d/ nenastalo 

Z odpovědí na míru spolupráce je patrné, že nejčastěji učitelé s pedagogickou 

konzultantkou mluvili neformálně (15 odpovědí), druhou nejčastější formou spolupráce 

s PK na Zkušené škole byla plánovitá, systematická, dlouhodobá práce na pedagogickém 

zlepšení konkrétního učitele (11 odpovědí). Jednalo se o zavádění čtenářských dovedností 

do výuky nebo kooperativní techniky. Třetí nejčastější formou spolupráce mezi učiteli 

a PK byly předem naplánované schůzky, kde se řešily momentální pedagogické potřeby 

učitele a konzultace PK na sdílení subtýmu (9 odpovědí). Pouze vjednom případu se učitel 

učil společně s PK něčemu novému, co chtěl zavést do výuky. Tady se jednalo o aplikaci 

čtenářských kontinuí do výuky.  

Níže jsou odpovědi z první oblasti zpracovány do sloupcového grafu. 
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Většina dotázaných učitelů (10) nepožadovala písemnou zpětnou vazbu na jejich 

výuku. Nejčastěji učitelé PK vyhledávali, když připravovali svůj Plánu osobního 

pedagogického rozvoje (14) a konzultovali jeho plnění (10) nebo hledali pomoc při 

přípravě výuky, v níž chtěli vyzkoušet něco nového (7). Často se obraceli na PK při 

přípravě aktivit či materiálů pro kolegy (dílna učitelé učitelům) (6). Příprava na běžnou 

výuku nebo schůzky s rodiči měla u učitelů minimální preference. Zajímavé bylo, že 

přípravu párové výuky učitelé s PK nijak zvlášť nekonzultovali, a i přesto, že šlo o jednu 

z klíčových prostředků zaváděného modelu profesní podpory. Nejčastěji od PK učitelé 

potřebovali podporu v oblasti čtenářské gramotnosti (8), dále pomoc ve formulování cílů 

pro žáky (6) a v podávání zpětné vazby na základě kritérií nebo portfolia. Do budoucna 

budou PK žádat o modelování nového výukového postupu v otevřené hodině (7). 

Poslední okruh ve zpětnovazebním dotazníku tvořila jedna otevřená otázka. Co požaduji 

do následujícího období právě od pedagogické konzultantky Jany, popř. jakékoliv další 

sdělení týkající se práce pedagogické konzultantky. Na tuto otázku reagovalo sedm 

učitelů. Z odpovědí můžeme vyčíst potvrzení rolí, které pedagogická konzultantka 

v průběhu roku naplňovala: facilitátor, konzultant, metodik. 

Obrázek 3: Kam jsem dospěl(a) ve spolupráci s PK 
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K reflexi prvního roku projektu sloužil rovněž 2. dotazník (příloha  6), který zadávalo 

vedení projektu PŠÚ. Smyslem zadání tohoto dotazníku bylo zjistit, jak se učitelům daří 

naplňovat hlavní hodnoty projektu PŠÚ. Obsahoval 5 okruhů otázek: 

a/ Smysl „Naučit každého žáka učit se tak, aby dosahoval co nejlepších výsledků.“ 

b/ Autonomie učitele, školy  

c/ Pedagogické mistrovství – vlastní profesní posun a motivace k němu 

d/ Sounáležitost – důvěra v rámci školy, podpora z jiných škol, podpora mezi 

kolegy 

e/ „Vlastnictví“ projektu – chci, aby škola pokračovala v projektu 

Na otázky odpovídali škálou 1 – 5, s tím, že 1 zcela souhlasím, 5 zcela nesouhlasím. 

Na otázky odpovědělo všech 22 učitelů. Odpovědi zaměřené na smysl a hlavní cíl 

projektu ukázaly, že všichni učitelé považují cíl za smysluplný a během roku se na něj 

vědomě soustředili. Průměrný index tohoto kruhu otázek byl 2,1. Zajímavé odpovědi se 

objevily v okruhu otázek na Autonomii. Přesto, že škola prošla velkou proměnou 

v oblasti komunikace a delegování zodpovědnosti na učitele, tedy autonomie učitelů 

vzrostla, sami učitelé to tak nevnímali. Jen menšina odpověděla, že je spokojena a má 

dostatečný vliv na to, jak změny ve škole probíhají. Z výpovědí jednotlivých učitelů je 

patrné, že v průběhu roku se klima ve škole zlepšilo: …dle mého názoru se výrazně 

pozitivně změnilo klima ve škole, což považuji za největší úspěch…(MZ, 12/2012). 

V červnu tak pozitivní závěry nebyly. Škola si vytvořila interní dotazník, ze kterého 

vyplývá, že atmosféra není úplně dobrá (PPRŠ 2013/14). Přesto, že vedení školy prošlo 

obrovskou proměnou a Dáša si v průběhu roku vyžádala i externí podporu kouče, 

nedostala příznivou zpětnou vazbu na způsob komunikace se sborem. Velké procento 

učitelů si uvědomovalo, že se naučili pracovat na vlastním pedagogickém rozvoji. 

Pedagogické mistrovství vychází z charakteristicky dobrého učitele, kterou definoval 

J. Hattie (2012) viz 3. kapitola. V této oblasti učitelé reflektovali, že se v průběhu roku 

naučili něco konkrétního, co je posunulo k pedagogickému mistrovství (např. podávání 

popisné zpětné vazby žákům, stanovování kritérií dobře splněného úkolu, vytváření 

dobrého klimatu apod.) Celkový index k hodnotě pedagogického mistrovství byl 2. 

Učitelé ze Zkušené školy v odpovědích potvrzují, že během prvního roku došlo ke 

zlepšení vzájemné profesní podpory a vzájemného sdílení mezi učiteli na jejich škole, ale 



95 

jsou spokojeni i s inspirací, která přicházela od učitelů z jiných projektových škol. Učitelé 

byli po prvním roce spokojeni a v projektu a chtěli pokračovat. 

Můžeme tedy shrnout, že po prvním roce v projektu PŠÚ prošla Zkušená škola 

velkými změnami v oblasti komunikace, vedení a řízení. Paní ředitelce se podařilo 

delegovat odpovědnost za vybrané oblasti školy svým kolegům, kteří se aktivně účastnili 

na přípravě a tvorbě Plánu pedagogického rozvoje školy. Učili se spolupracovat 

s pedagogickou konzultantkou a využívat jejího potenciálu. Zpočátku to bylo nejvíce 

v neformálním kontaktu, později začali s Janou pracovat systematicky na svém 

pedagogickém mistrovství. Její přínos vnímali v komunikaci se sborem, ale především 

v oblasti čtenářské gramotnosti, ale také a při hledání svých osobních cílů při tvorbě Plánu 

osobního pedagogického rozvoje. Učitelé se učili spolupracovat s asistenty, hledali 

nejlepší formy jejich spolupráce. Některé učitelské dvojice dosáhly úrovně párové výuky. 

Začali otevírat výuku kolegům a považovali za důležité naučit se poskytovat zpětnou 

vazbu. Začali proměňovat vytipované vzdělávací oblasti a stanovovali si blízké i vzdálené 

vzdělávací cíle. Učitelský sbor považoval za smysluplné a užitečné téměř všechny 

aktivity, kterými škola jako celek procházela. Vnímali, že mohou ovlivňovat dění ve 

škole a mají prostor pro svoje vlastní profesní cesty. Pedagogové reflektovali, že se díky 

projektu něco nového naučili a posouvají se na své profesní cestě. Naučili se setkávat 

a sdílet zkušenosti na vybraná témata s učiteli z jiných škol. Tyto inspirace považovali za 

přínosné. Většina sboru ocenila, že se do projektu zapojila a chtěla pokračovat i v dalších 

letech. 

5.5.3 Druhý rok projektu ve Zkušené škole a klíčové změny 

5.5.3.1 Nová role – mentor nebo metodik? 

Druhý rok podpory ve Zkušené škole charakterizuje především vznik nové profesní 

role metodika, která vzešla částečně z koncepce projektu (interní mentor), částečně 

z potřeb školy. Zaměříme se proto nyní na popis toho, jak se role metodika ve škole 

vyvíjela a jakou zodpovědnost na ni vedení školy delegovalo. Zdrojem zpracování studie 

je obsahová analýza interních dokumentů školy a pedagogické konzultantky, dále 

Měsíční zprávy, zápisy z porad a reflexe mentorů a učitelů školy.  

V úvodu této kapitoly identifikujeme události, které měly později vliv na další vývoj 

školy. Do druhého roku vstoupila Zkušená škola opět letní školou (8/2013), která byla 
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realizována vedením PŠÚ pro všechny zapojené školy. Účastnil se celý pedagogický 

sbor, včetně PK. Obsahem letní školy byly společné části věnované tomu, co dělá dobrý 

učitel, kde lektoři vycházeli z myšlenek J. Hattieho (2012), ale převažovaly výběrové 

dílny, které vedli lektoři, pedagogické konzultantky, ale svoje dílny mohli nabízet i 

učitelé pro učitele. Právě tato participace na obsahu letního výjezdu byla učiteli 

hodnocena velmi kladně: Nejvíce bychocenil variabilitu aktivit, že se každý pedagog 

mohl rozhodnout pro jednotlivé činnosti, a také, že jsme se mohli v rámci dílen podílet 

na samotné tvorbě výjezdu. Formát, na kterém sdílejí zkušenosti učitelé s učiteli je popsán 

v teoretické části ve 4. kapitole. Zapojení učitelů do realizace letní školy některé postavilo 

do nových rolí. Na Zkušené škole se ukazovalo, že angažovanost učitelů zvyšuje jejich 

úsilí dosahovat co nejkvalitnější výuky (viz kapitola 4.2.1.3). Dokládá to zpráva asistenta 

Jiřího: S kolegy N. a K.  jsme měli možnost vést volnočasovou dílnu Šachy do škol. Zájem 

o ni byl sice malý, ale díky ní jsme získali další posilu do našich šachových řad. Zájem o 

šachové kroužky na naší škole a o plánovanou činnost školního šachového oddílu totiž 

projevila kolegyně E. (MZ, 9/2013). 

Velkou odezvu u učitelů ze Zkušené měla dílna zaměřená na poskytování zpětné 

vazby: Nejvíce mě oslovila dílna Učíme se poskytovat zpětnou vazbu… Na srpnové letní 

škole mě nejvíce oslovil seminář zaměřený na poskytování popisné zpětné vazby. Během 

teoretického úvodu jsme získali několik rad a postupů pro poskytování ZV, které jsme 

posléze využili prakticky. Velká část sboru si na letní škole uvědomila potřebu na zpětné 

vazbě intenzivně pracovat, což vedení školy vedlo v patrnosti a toto téma zařadilo 

profesního vzdělávání toho roku. 

S novým školním rokem také nastaly změny v počtu subtýmů. Pro malý počet členů 

zanikl subtým kriteriální hodnocení. Stejně tak zanikl subtým kooperativní výuka a 

členové si přesunuli své aktivity do POPRu. Subtým třídnické hodiny v 1.– 4. ročníku se 

po velkých debatách rozpustil také. V tomto týmu učitelé vedli velké debaty o tom, zda 

na 1. stupeň patří pevně stanovené třídnické hodiny s jasnou strukturou a tématem, jako 

je to na 2. stupni. Pedagogové, kteří učí na 1. stupni, došli k závěru, že charakteristika 

práce s malými dětmi je jiná a zařazují témata osobnostní a sociální výchovy podle 

aktuálních potřeb, nikoliv podle předem stanoveného rozvrhu. Všechny dále pracující 

týmy měly povinnost zapracovat do svých vzdělávacích cílů čtenářskou gramotnost, jako 

prioritní oblast školy. 
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Ve druhém roce se nově na poradách s vedením školy střídali v moderátorské roli 

vedoucí subtýmů. Tuto změnu navrhlo vedení školy po konzultaci s PK. Byla to reakce 

na nespokojenost lídrů sboru s průběhem společných porad. Tato změna byla obohacující 

pro všechny, vedoucí si vyzkoušeli roli moderátora, včetně přípravy a rozeslání podkladů, 

až po zápis a závěrečné zapracování připomínek. Začátkem září ředitelka školy vedla se 

všemi učiteli Rozvojové rozhovory nad jejich Plány osobního rozvoje (POPR) a 

konzultovala s každým jeho osobní výzvy v oblasti čtenářské gramotnosti (MZ, 9/2013). 

Z tohoto rozhovoru s paní učitelkou Evou se ředitelka dozvěděla, že její ambicí je stát se 

ve škole interním mentorem. Tato skutečnost ovlivnila realitu ve škole a podstatná část 

rozhodování o tom, jak a kdy ustanovit mentory, je ovlivněná právě osobou paní učitelky 

Evy. 

Pedagogický sbor se rozrostl o 4 párové učitele a 2 nové asistentky s různými úvazky 

(MZ, 9/2013). Od druhého roku podpory nabízel projekt škole možnost stanovit z řad 

pedagogického sboru své metodiky. Cílem této pobídky bylo, aby se postupně oslabovala 

role PK a tuto roli přebírali kmenoví učitelé zkušené školy a tím se měla škola stát 

autonomní a nezávislá na vnější podpoře. Tuto nabídku škola mohla využít až ve chvíli, 

kdy se na vytvoření této pozice cítila, tedy v průběhu dalších čtyř let. Tuto informaci mělo 

vedení školy i všichni členové pedagogického sboru. Od začátku roku 2013 se o tuto roli, 

viz výše, zajímala paní učitelka Eva. Byla zapojena do mnoha subtýmů, spolupracovala 

s kolegy, otevírala jim svoje hodiny a ráda s nimi konzultovala. Své další působení na 

Zkušené škole viděla v roli mentora. Ředitelka byla postavena do nelehké situace, jaké 

stanovisko zaujmout. Vedení školy spolu s pedagogickou konzultantkou dlouze 

diskutovali nad možností podpořit mentoring na Zkušené škole a v jaké podobě. Dáša si 

uvědomovala, že vytvoření pouze jednoho mentora ve škole pozici Evy ještě více posílí 

a to jí nepřipadalo vhodné. Vedení hledalo oporu v materiálu, který získalo na setkání 

ředitelů PŠÚ, jehož obsahem bylo právě téma mentoringu (příloha 7). V tomto 

dokumentu se zdůrazňuje: Mentor by měl být představitelem excelentního praktika. U 

aspirujících učitelů na mentory by mělo být akcentováno pozorování v jejich hodinách. 

Mentoři by měli být formálně trénováni. Dáša na jednu stranu nechtěla bránit profesnímu 

rozvoji Evy, na druhou stranu si uvědomovala, že Eva sama není dostatečně „

mentorovatelná“ (Interní zdroj PK). Výsledkem úvah a konzultací s PK jak se postavit 

k vytvoření mentorské pozice ve Zkušené škole, bylo delegovat odpověď na tuto otázku 
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přímo pedagogy. Vedoucí subtýmů měli prodiskutovat tuto možnost se svými kolegy a 

písemně se vyjádřit, zda potřebují mentora či nikoliv. Výsledkem diskusí v subtýmech 

bylo rozhodnutí, že mentora škola nepotřebuje. Názory, které mentora odmítaly, byly 

nejčastěji: Pokud je tady PK, tak co by tady dělal a nejsou jasně nastavená pravidla pro 

jeho práci a chybí vymezení jeho kompetencí (Interní materiál školy). 

Po událostech předchozího roku a nastavení sboru k roli mentora Dáša neměla 

potřebu tuto roli obsadit. Chtěla, aby se učitelé dostatečně profesně vyprofilovali na 

základě svých POPRů a teprve potom chtěla sbor na tuto možnost připravit. Reflektovala, 

že není vyjasněná jeho pozice, kompetence a úvazek. Tlak ze strany příznivců paní 

učitelky Evy na obsazení pozice mentora právě Evou, byl velký. Dáša hledala řešení této 

situace u PK, ale i přizváním odborníků mimo projekt. Výsledkem hledání bylo řešení, 

které vycházelo z popisu náplně nové role. Dáša se rozhodla zjemnit název pozice 

z mentora na metodika a umožnit i ostatním pedagogům se do této skupiny přihlásit a tím 

vyrovnat rozložení sil. Při hledání řešení vedení vycházelo z principu autonomie a vlivu 

každého jednotlivého učitele a dění ve škole. Proběhla tedy výzva, ve které byli učitelé 

obeznámeni s tím, že ve škole vzniká nová pozice metodika a je otevřená pro všechny, 

kdo mají ostatním co nabídnout v oblasti výuky (Interní materiál školy). Zájemci měli 

odpovědět na následující otázky: 

1. V jaké oblasti se cítím být podporou svým kolegům? 

2. Jakou formu podpory a spolupráce kolegovi/ům nabízím? 

3. Jakou podporu k tomu od vedení školy potřebuju? 

V pozici metodiček byly potvrzeny čtyři učitelky. Je potřeba dodat, že tři z nich byly 

osobně osloveny vedením školy, zda by tuto pozici nechtěly zastávat. Dvě metodičky 

měly snížený úvazek o dvě hodiny, jedna o jednu hodinu, jedna metodička nechtěla snížit 

úvazek. Každá z nich nabídla podporu v jiné oblasti. Jedna metodička byla oporou pro 

kolegyně z Montessori tříd na 1. stupni při plánování výuky a práci na pomůckách. Druhá 

učila na 2. stupni dějepis a česky jazyk a nabízela přípravu hodin podle zásad E-U-R, 

ukázky modelu výuky E-U-R, přípravu a realizaci čtenářských dílen, práci s textem v 

jakémkoliv předmětu. Třetí metodička byla z 1. stupně a psala v MZ: Ráda pomohu s 

přípravou projektů, s navázáním spolupráce s rodiči, s tvorbou a vyvozováním třídních 

pravidel, prostě se vším, co se týká provozu na 1. stupni. Dál bych chtěla přispět ke 

koordinaci práce párových učitelů a asistentů pedagoga. Svou práci budu směřovat i na 
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spolupráci s MŠ a ŠD (MZ, 9/2013). Paní učitelka Eva nabízela v roli metodičky široký 

záběr podpory od kooperativní výuky, po konstruktivistický model výuky, aktivizační 

metody, práci s portfoliem a metody osobnostně sociální výchovy (MZ, 9/2013).  

Práci metodiček koordinovala pedagogická konzultantka a na pravidelných 

měsíčních schůzkách s ředitelkou školy plánovaly profesní výzvy pro sebe i sbor. 

V prvním pololetí probíhala spolupráce metodiček s kolegy „živelně“. V lednu 2014 byly 

metodičky požádány o písemnou reflexi na základě otázek, které jim zaslalo vedení školy 

(příloha 8). Jedna z otázek byla, zda chtějí v pozici metodika nadále pokračovat 

i v druhém pololetí. Jedna z metodiček se rozhodla, že pokračovat nebude. Ostatní tři, 

které v práci chtěly pokračovat, si vytvořily svůj Plán práce metodika (příloha 9). Ten 

obsahoval formulaci dvou cílů. První cíl se vztahoval k seberozvoji metodiků, šlo tedy 

o jeho profesní růst, druhý cíl byl zaměřen na oblast, kterou bude metodik nabízet 

kolegům. Tyto cíle byly schvalovány ředitelkou školy a v závěru školního roku 

metodičky reflektovaly svoji práci a míru naplnění zvolených cílů. Na pravidelných 

setkáních nabídla PK Jana metodičkám nácvik zpětné vazby, který učitelé žádali už od 

návratu z letní školy. Cílem nácviku, který proběhl v lednu 2014, bylo procvičit si 

popisnou zpětnou vazbu, která je základem formativního hodnocení a kolegiální podpory 

(viz kapitola 3.4). Při reflexi semináře kolegyně vyslovily potřebu nabídnout možnost 

procvičování popisné zpětné vazby ostatním kolegům ve sboru. Zároveň začaly přemýšlet 

nad otázkou, jaké limity může mít oborové sdílení kolegů, jehož náplní byly plánované 

vzájemné hospitace, bez výše zmíněné dovednosti poskytování zpětné vazby. Metodička 

pro 1. stupeň v reflexi napsala: Při našem přemýšlení nad ukázkami z vyučovacích hodin 

jsme si uvědomili, že poskytovat PZV (pozn. popisnou zpětnou vazbu) není jednoduchá 

záležitost a v budoucnu by mohla její nesprávná interpretace způsobit nemalé problémy 

při oborovém sdílení. Položili jsme si následující otázky: 

 Máme ve sboru všichni představu o tom, jak vypadá dobrá popisná zpětná vazba? 

 Bude nám dobře fungovat oborové sdílení, které je založeno především na popisné 

zpětné vazbě? 

Nad těmito otázkami budeme muset přemýšlet a jejich řešení zakomponovat do 

připravovaného semináře „Co je kvalitní výuka“ (MZ, 1/2014). 



100 

Na základě těchto otázek byl na poradě metodiků připraven plán dobrovolných 

seminářů pro kolegy ze Zkušené školy. Všechny semináře byly připraveny společně, tj. 

PK a všemi třemi metodičkami. Společná byla nejen příprava, ale také vlastní realizace 

naplánovaných seminářů. Blíže se realizací seminářů, které připravili učitelé pro učitele, 

budeme zabývat v kapitole 5.5.3.2. Ve druhém pololetí byly metodičky požádány o 

pomoc s naplňováním cílů v PPRŠ, tedy o pomoc při práci s celým sborem. Vzhledem k 

tomu, že byly jeho součástí a znaly jeho potřeby, dovedly na ně lépe a přesněji zaměřit 

vzdělávací aktivity, které dokázaly dobře zacílit na potřeby sboru. Jedním z velkých 

úkolů pro metodičky byl výběr prioritní oblasti pro další školní rok (tedy pro třetí rok 

podpory rozvoje školy). Po velkých diskusích navrhly téma hodnocení. Tento návrh byl 

předložen vedoucím subtýmů k připomínkování ve svých týmech a v závěru roku byl 

schválen. 

Na konci druhého roku podpory rozvoje školy byly všechny tři metodičky požádány 

o písemnou reflexi své práce (ukázka č. 10) a rozhodnutí, zda chtějí pokračovat v práci 

metodika i v příštím školním roce. Metodička za 1. stupeň se necítila dostatečně odborně 

zdatná, a proto se zřekla role metodičky. Další úskalí, které uváděly metodičky, byla 

administrace spolupráce, tedy tvorba výkazů práce, které předkládaly vedení školy. 

Stížnosti na evidenci spolupráce metodičky dávaly vedení už v průběhu roku, ale 

vzhledem k tomu, že ředitelka chtěla mít podklady pro vyplacení odměny, výkaz práce 

vyžadovala.  

5.5.3.2 Nové formy kolegiální spolupráce – oborové sdílení a spolupráce učitelů 

s pedagogickými asistenty 

Ve druhém roce školy v projektu byly nastartovány nové formy kolegiální 

spolupráce, tj. oborové sdílení a především spolupráce učitelů s pedagogickými asistenty. 

Formy kolegiální spolupráce byly projektem podporovány, protože podle výzkumů 

přinášejí nejlepší výsledky v profesním vzdělávání pedagogů (viz kapitola 4.2).  

Ve druhém roce projektu se v rámci práce v subtýmech nastartovalo tzv. oborové 

sdílení. Forma vzájemného učení „přišla“ do Zkušené z jiných projektových škol, kde 

s ním měly dobré zkušenosti. V případě Zkušené školy se jednalo o sdílení zkušeností 

v rámci subtýmu, ale hlavní náplní byly vzájemné návštěvy učitelů ve svých hodinách. 

Cílem těchto návštěv bylo monitorování profesního růstu každého z učitelů, tedy 



101 

naplňování cíle, který si učitelé vytyčili do svého POPRu. Prostřednictvím zpětné vazby 

od kolegů se měli dozvídat, jak se jim daří svůj cíl naplňovat. Touto formou zároveň 

seznamovali další kolegy s jim blízkou problematikou. Jednou z dovedností, kterou se 

učitelé museli předem naučit, bylo formulování zakázky k pozorování. Návštěva 

v hodině byla cílená. Učitelé pozvali do výuky svoje kolegy s jasným cílem, dozvědět se 

od nich zpětnou vazbu na svoji předem zadanou otázku. Při následné reflexi se od 

hospitujících dozvídali, čeho si ve výuce k danému tématu všímali. Pracovali po trojicích, 

aby se při reflexi svých hodin cítili bezpečně. Tato nová forma profesního setkávání 

přinesla do Zkušené školy nové otázky.  

Na poradách vedoucích subtýmů se řešily otázky nutných nových profesních znalostí 

i dovedností a také otázky profesní etiky, např.: Jak ošetřit, aby otevřená hodina byla pro 

toho, kdo ji otevírá bezpečná a aby se dozvěděl od kolegů, co se dozvědět potřebuje? Jak 

podávat zpětnou vazbu? Na co se při návštěvě v hodině připravit? Co má připravit učitel, 

který otevírá hodinu pro kolegy? (Porada subtýmů – interní dokument školy).  

Některé týmy se ve výuce rozhodly reflektovat, jak se jim daří naplňovat celoškolní 

cíle, které si daly do PPRŠ pro tento rok, tedy cíle čtenářské. Subtým zaměřený na 

čtenářskou gramotnost si např. napsal: V našem subtýmu jsme si naplánovali vzájemné 

hospitace, budeme sledovat používání strategií vedoucích ke čtenářské gramotnosti…

(MZ, 1/2014). Vedoucí subtýmu pro 1. stupeň o oborovém sdílení napsala: V rámci 

oborového sdílení jsme vytvořili tříčlenné skupinky, které budou společně připravovat, 

sdílet a reflektovat ukázkové hodiny. S náslechy v hodinách však chceme začít až po 

společném semináři ke „zpětné vazbě“ (MZ, 1/2014). Obavy, jak začít vzájemné návštěvy 

a jak si poskytovat zpětnou vazbu, potvrzují slova o odložení začátku až po společném 

semináři ke zpětné vazbě. Ten byl naplánován na únor 2014. Přípravy se ujaly 

metodičky, které už seminářem pod vedením PK Jany prošly. Nejen, že ho spolu s Janou 

připravily, ale také ho všechny společně vedly. Rozdělily si moderování a každá vedla 

určitou část. Seminář byl dobrovolný, přesto se ho účastnil celý pedagogický sbor. 

Odezva na první interní vzdělávání sboru na Zkušené, které vyšlo z vlastních řad, byla 

velmi příznivá, jak dokládá zpětná vazba učitelů: Naše metodičky ve spolupráci s PK 

ukázaly svoje lektorské schopnosti. Seminář byl výborně připraven…Díky němu 

(semináři) si také uvědomujeme, že všichni máme stejný cíl – být stále lepšími 
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učiteli…přínos vidím hlavně v jeho pokračování, kdy budeme moci zpětnou vazbu 

trénovat…seminář byl přínosem pro otevřenou komunikaci a porozumění…poskytování 

zpětné vazby v přátelském duchu je pro mě důležité, protože svým kolegům 

důvěřuji…(Interní dokument PK). Kladné reakce na seminář mohly mít dva důvody. 

Seminář byl správně načasován - sbor Zkušené školy měl zájem o toto téma už po 

ochutnávce na letní škole v srpnu 2013. Druhým důvodem mohla být podpora sboru svým 

kolegyním-metodičkám, které nesly kůži na trh a jejich kolegové je chtěli podpořit. To se 

také stalo a metodičky se s chutí pustily do přípravy dalších materiálů pro podporu 

oborového sdílení.  

Druhý rok mnohem méně zasahovala do obsahu a průběhu proměny školy ředitelka. 

Nastartované změny vedly k dalšímu zvyšování autonomie učitelů a sboru jako celku. 

Aktivity, semináře a postupy inovace PPRŠ vycházely z pedagogů a metodiček školy. 

Dokladem toho je poptávka, kterou přinesli vedoucí subtýmů od svých kolegů. Zajímali 

se o to, jak zaznamenávat průběh hodiny a naplňování sledovaného cíle při oborovém 

sdílení. Tohoto úkolu se ujaly metodičky. Metodička Eva připravila svůj návrh 

záznamového formuláře pro pozorování hodiny, který na poradu metodiček přinesla 

k připomínkování. Její formulář obsahoval tři stránky (příloha 11), byl velmi podrobný, 

pozorování bylo rozděleno na: 1. Rozvoj vědomostí, dovedností a postojů, 2. Sociální a 

emocionální rozvoj, 3. Rozvoj integrovaného poznání, 4. Rozvoj demokratických principů. 

Už sám rozsah formuláře byl pro její kolegyně obtížně akceptovatelný, ale Eva trvala na 

jeho pilotáži. Ostatní metodičky chtěly hledat jinou, jednodušší formu záznamu. Pod 

vedením PK tedy metodičky udělaly výčet toho, co podle jejich dosavadních znalostí má 

obsahovat kvalitní výuka. Došly k seznamu osmi položek, které přeformulovaly do 

otázek. 

1. Seznámil učitel žáky s cílem hodiny? 

2. Reflektovali žáci splnění cíle na konci hodiny? 

3. Používá učitel metody, které vedou ke vzájemné spolupráci žáků? 

4. Dává učitel žákům možnost objevování, experimentování? 

5. Vychází učitel z předchozích zkušeností žáků? 

6. Dává učitel žákům otevřené otázky? 

7. Dává dětem v průběhu výuky možnost volby? 

8. Používá učitel formativní hodnocení a popisnou zpětnou vazbu? 
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Otázky sestavily do tabulky (příloha 12) s možností výběru ano x ne a pokud byl jev 

přítomen, hospitující zaznamenal, jakou formou byl naplněn. Tyto oba formuláře pro 

pozorování výuky byly předány učitelům s žádostí o pilotáž. Jejich zpětná vazba byla 

překvapivě příznivá na oba typy formulářů: V rámci pilotáže jsme došli k podstatnému 

zjištění, že v rámci náslechových hodin můžeme sledovat dle zakázky dílčí činnosti nebo 

celkové vyznění hodiny…Nové formuláře na poskytování zpětné vazby považuji za velmi 

přínosné, protože usnadní práci všem pedagogům. Díky konkrétnímu zaměření bude 

naše zpětná vazba kvalitnější a efektivnější…(MZ, 2/2014). Zajímavé bylo, že učitelé 

vyhodnotili oba dotazníky jako podpůrné při záznamu sledované hodiny. Důvodem 

mohlo být, že ve Zkušené škole byl druhý rok plný obsahových a kvalitativních inovací 

a proměn, které byly sboru zprostředkovávány prostřednictvím metodiček. Zřejmě díky 

tomu, byly semináře i další aktivity, které byly pro sbor velmi časově náročné, 

přijímány s pochopením a velkou angažovaností učitelů. 

Vzájemné hospitace probíhaly od února do června, což dokládají záznamy učitelů 

v MZ za březen 2014: V našem subtýmu (pozn. ČG 1. stupeň) začalo sdílení. První 

ukázková hodina byla v 1. A. Cílem sdílení bylo vyzkoušet připravené záznamové archy k 

poskytování zpětné vazby. Hodinu zhlédly 3 kolegyně a pedagogická konzultantka, kterou 

jsme přizvaly, aby byla garantem při našem prvním společném rozboru hodiny… V 

Montessori subtýmu jsme zahájily s kolegyněmi oborová sdílení. Navštěvujeme se 

vzájemně ve výuce, pozorujeme průběh hodiny. Při reflexi hodiny se snažíme poskytovat 

si popisnou zpětnou vazbu k výuce.  

Učitelé pravidelně reflektovali průběh vzájemných návštěv i naplnění hlavního 

poslání, tj. reflexe vlastního profesního posunu, který si vytyčili do svého POPRu. Svoje 

zkušenosti se vzájemnými návštěvami ve výuce zachytili v dotazníku, který byl zadán v 

červnu 2014 a jeho výsledky uvádíme v kapitole 5.5.3.3. 

Další náročnou aktivitou, kterou připravily metodičky ve spolupráci s PK pro kolegy, 

byl seminář, jehož cílem bylo vytvořit inovaci PPRŠ. Náročný byl obsahem i 

rozsahem. Jednalo se o pětihodinový blok, který byl rozdělen do dvou částí. První byla 

společná, jejím cílem bylo:  

 Zmapovat současný stav v oblasti hodnocení na naší škole, 

 vyjasnit si pojmy související s formativním a sumativním hodnocením 
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 vytvořit dlouhodobé cíle v oblasti hodnocení pro další školní rok na Zkušené, 

pro druhou část zvolily práci ve skupinách, kde učitelé plánovali cíle pro svoji oblast. 

Po zkušenostech práce školy (vedení i učitelů) s cíli v prvním roce podpory, si ve druhém 

roce vedení školy ujasnilo, že je třeba mít dlouhodobý, zastřešující cíl, ke kterému se 

budou vztahovat všechny dílčí cíle. Na společném setkání se metodičkám v roli 

moderátorů povedlo spolu s kolegy naformulovat dlouhodobý cíl pro oblast hodnocení 

takto: Žák hodnotí průběh i výsledky svého učení na základě předem stanovených kritérií 

prostřednictvím  zpětné vazby od učitele, vrstevnického hodnocení a sebehodnocení. 

Společně s tímto cílem, možná lépe vizí, se učitelé na Zkušené rozhodli ponechat jako 

další dlouhodobý cíl rozvoj čtenářské gramotnosti. Tyto dlouhodobé cíle propojily 

jednotlivé uzavřené subtýmy v celek a sbor začal pracovat jako integritní jednotka, kde 

úspěch jednotlivce je zároveň úspěchem celého týmu. Uplynulé dva roky si cíle prioritní 

oblasti společné pro všechny obory stanovovaly subtýmy také, ale cíle byly roztříštěné a 

nesměřovaly k jedné jasné vizi. Tu v konci druhého roku škola našla a definovala. Od ní 

se odvíjely dílčí cíle v jednotlivých oblastech. Tady byl vidět velký posun vedení i sboru 

v oblasti plánování. Do třetího roku projektu se škola vydala vybavena jasnou vizí, kterou 

chce naplňovat napříč všemi předměty. 

5.5.3.3 Vybraní účastníci ve druhém roce podpory školy 

Role vybraných účastníků, tj. paní ředitelky, paní učitelky i PK ve druhém roce 

podpory školy a klíčových změnách jsme už částečně prezentovali. Výrazně ovlivňovali 

procesy vývoje a proměny školy. Zde dále doplňujeme a shrnujeme. 

Ředitelka Dáša ve druhém roce delegovala zodpovědnost: 1. Vedení porad 

přenechala vedoucím subtýmů. Ponechala si v kompetenci pouze vedení společných 

porad, které se konaly jednou měsíčně. 2. Rozhodování o potřebách dalšího vzdělávání 

přenechala na potřebách sboru, opustila slova povinnost, tlak a zaměnila je za 

dobrovolnost a nabídku. Uvědomila si, že vyškolit celý sbor, protože „je to potřeba“, 

nemá smysl a nepřináší to žádnou přidanou hodnotu. 3. Dala prostor lídrům, kterým sbor 

věřil a ona věřila jim a dovedla jejich práci ocenit: V měsíční zprávě za červen 2014 

zaznamenala: Velmi oceňuji spolupráci Jany, pedagogické konzultantky, a metodiček, 

které připravily a uskutečnily odpolední seminář k inovaci PPRŠ pro celý sbor. Nad 

každou aktivitou se vedla polemika. Je smysluplná? Pomůže nám naplnit cíl? Příprava 
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byla velmi náročná. Obdiv zaslouží také celý sbor. Všichni pracovali na 100 % s plným 

pochopením, že pro sebe připravují plán příštího roku.. 4. Jak je patrné z Dášiných slov, 

důvěřovala také sboru a každému jednotlivci. S každým vedla dvakrát ročně „Rozvojové 

rozhovory“, ve kterých učitelé předkládali důkazy o naplnění svých POPRů. O radosti 

z autonomie každého píše v MZ: V rozhovorech jsem cítila radost a hrdost pedagogů ze 

smysluplné práce. Moc děkuji za to, že jsem se mohla na tom s nimi při prezentacích 

podílet (MZ, 5-6 2014). Dáša se podílela na přípravě všech týmových aktivit, ale v žádné 

nevystupovala jako nositel nápadů či moderátor. Vždy se dokázala vžít do role 

pozorovatele a po skončení akce svoje pocity sdílela s vedením a pedagogickou 

konzultantkou. Nechtěla svými postoji a názory ovlivňovat dynamiku sboru. Po druhém 

roce byla spokojena s dobrým klimatem ve škole a tím, že učitelé nemají problém za něco 

převzít zodpovědnost a rozdělit si mezi sebe úkoly. PK si k tomu ve svých interních 

materiálech zaznamenala: Před tím to bylo tak, že nic nešlo, protože nikdo nic nechtěl. 

Učitelka Eva se ve druhém roce ujala aktivně své role metodičky. Našla si kolegy, 

kteří se na ni často obraceli o pomoc, a Eva byla vždy připravena jim vyjít vstříc. Kromě 

toho párově učila angličtiny, byla vedoucí subtýmu a připravovala semináře pro sbor. 

V roli metodičky se účastnila všech nabízených rozvojových aktivit, což dokládají její 

reflexe v MZ: Na konci ledna se metodičky sešly s konzultantkou Janou, která připravila 

minilekci pro poskytování popisné zpětné vazby. Po částech jsme shlédly video z výuky a 

dělaly si poznámky. Ty jsme poté formulovaly do popisných výroků, vyzkoušely jsme i 

korektivní otázky. Domnívám se, že jsme si vedly poměrně dobře. Současně jsme nastínily 

program únorového semináře k principům kvalitní výuky, na kterém si náš sbor procvičí 

dovednost poskytovat popisnou zpětnou vazbu (MZ, 1/2014). 

Během roku Eva navštěvovala kurzy a získala certifikát lektora RWCT (Reading and 

Writing for Critical Thinking). Tyto nově nabyté dovednosti uplatňovala při své 

metodické práci. Chtěla zavádět metody RWCT do hodin anglického jazyka a s kolegy 

z týmu na tomto cíli pracovali: Na začátku dubna jsem měla možnost v rámci oborového 

sdílení subtýmu Cizí jazyky navštívit hodinu kolegy XX. Hodina angličtiny v VIII.A byla 

realizována v třífázovém modelu učení, žáci se aktivně věnovali práci s textem s využitím 

metod RWCT a rozšiřovali tak svou aktivní slovní zásobu. Pro poskytnutí zpětné vazby 

jsem využila formulář a hodinu jsme s kolegou společně reflektovali (MZ, 4/2014). 
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Neváhala otevřít hodinu, když bylo potřeba, jako v případě návštěvy sousední 

projektové školy. Eva učila párově matematiku a této hodině si napsala: S kolegou Jiřím 

jsme je pozvali do hodiny konstruktivistické matematiky ve IV. A, kde jsme se společně 

věnovali práci s klíčovými pojmy a hledání souvislostí mezi matematickými vyjádřeními 

(MZ, 3/2014).  

Při své metodické práci byla Eva velkou oporou při plánování seminářů. Vedla 

seminář ke zpětné vazbě a inovaci PPRŠ. S výsledkem semináře byla Eva spokojená, do 

reflexe napsala: Výstup z této činnosti se stal materiálem do inovovaného PPRŠ. Obě 

odpoledne hodnotím jako velmi úspěšná a všem patří ocenění za skvěle odvedenou 

týmovou práci (MZ, 5-6 2014). 

Konec roku byl pro Evu náročný, mnoho práce se podepsalo na jejím zdravotním 

stavu a musela zůstat několik týdnů doma a vyhledat pomoc odborného lékaře. 

Jiří, který byl v prvním roce podpory školy asistentem pedagoga, se ve druhém roce 

projektu posunul do role samostatného a také párového učitele. Nově dostal třídnictví v 6. 

ročníku a pro párovou výuku měl vyhrazeno 12 hodin ze svého úvazku. Tuto novou 

situaci uvítal: Potěšila mě také možnost více působit jako párový učitel v hodinách 

výchovy k občanství, což je jeden z mých aprobačních předmětů. Spolu s kolegyní F. 

docházím na jednu hodinu tělesné výchovy do třídy…Nová je pro mě situace, kdy mám 

ve svých „vlastních“ hodinách angličtiny na prvním stupni asistentku kolegyně J. (3.M 

1x týdně) a P. (2.A 1x týdně). Hledáme nejvhodnější způsoby spolupráce, které by co 

nejvíce přinesly dětem. Pro mě je tato zkušenost zajímavá v tom, že sleduji z opačné pozice 

proces, kterým jsem sám v minulém roce procházel (MZ, 9/2013). 

Jiří v reflektovaném druhém roce podpory také spolupracoval s novými kolegyněmi 

– pedagogickými asistentkami, které byly ve stejné pozici jako on v předchozím roce. 

Byly to absolventky pedagogické fakulty, které měly částečný nebo celý úvazek v 

projektu  PŠÚ jako asistentky pedagoga. Z jejich reflexí se ukazovalo, že mělo velký 

smysl začínající učitele nejprve obsazovat do pozice asistenta. Měli možnost  nezatíženě 

sledovat práci hlavního učitele, spolu s ním se učili plánovat a vyhodnocovat vzdělávací 

proces. Jiří byl příkladem toho, jak díky systematické podpoře může začínající učitel 

profesně růst. Už v loňském roce otevřel s kolegou kroužek Šachy. V říjnu Jiří 

zorganizoval šachovou kavárnu pro rodiče a s jejím průběhem i výsledkem byl spokojený: 
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Šachová kavárna se ukázala jako výborný prostředek pro propagaci naší společné práce 

se žáky. To je podle nás důležité vzhledem k tomu, že chceme šachy do budoucna začlenit 

do výuky a využít jako prostředku rozvoje matematické gramotnosti (MZ, 10/2013). Jeho 

cílem bylo vytvořit nový nepovinný předmět Šachy a zařadit ho do Školního vzdělávacího 

programu na Zkušené škole. Tuto svoji vizi konzultoval s kolegy z jiných projektových 

škol a věnoval své představě mnoho úsilí a času. Vedl diskuse o možnostech začlenění 

nepovinného předmětu s vedením školy a v průběhu druhého roku se jednání jevila jako 

reálná. Kromě toho, že systematicky pracoval v týmu Čtenářská gramotnost, se 

prostřednictvím pedagogické konzultantky seznámil s dokumentem Čtenářské kontinuum 

a začal se zajímat o práci s lineárními a nelineárními texty. Jedná se o tabulky, grafy, 

popisky, schémata, návody a postupy. V těchto hodinách jsme se zaměřili na rozvoj 

konkrétních čtenářských dovedností a strategií, v čemž vidím velký přínos pro žáky. Pro 

mě osobně byly velmi cenné rozhovory s PK, která mi dodávala inspiraci a podněty k 

zamyšlení, společně jsme také všechny lekce reflektovali (MZ, 5-6 2014). Od Jany dostal 

nabídku zúčastnit se letní čtenářské školy, kterou pořádalo PŠÚ, kde by mohl načerpat 

další inspiraci pro práci s texty. Nabídku využil a letní školy se zúčastnil.  

Jiří se aktivně podílel i na přípravách sdílení mezi školami v rámci síťování. Když 

Zkušená škola připravovala program pro návštěvu z jiné blízké projektové školy, nabídl 

otevřenou hodinu angličtiny. O této zkušenosti napsal: Během návštěvy základní školy 

z V. u nás ve Zkušené jsem měl otevřenou hodinu angličtiny ve 3. M. Poprvé jsem zařadil 

novou metodu práce s textem, sám jsem byl zvědavý, jak žáky zaujme. Dostali jsme se sice 

do časového skluzu, ale způsob práce děti zaujal. Při následném rozboru s paní učitelkou 

z H. jsme společně hledali další možnosti zefektivnění práce, paní učitelka se chystá 

použitou metodu také využít (MZ, 3/2014). 

Jiří díky svojí otevřené reflexi a autentičnosti dokázal udělat velký profesní posun. 

Dle PK měl v sobě dost vnitřní odvahy na to, aby zkoušel nové věci i v otevřené hodině 

a byl připraven přijmout neúspěch a pojmenovat místa, která způsobila kolizi. Díky této 

jeho vlastnosti a schopnosti reflektovat svoji práci, se z něho stával učitel – reflektivní 

badatel (Timperley, 2011), a směřoval k profesnímu mistrovství. 

Pedagogická konzultantka vnímala, že proměna komunikace a také poměrně velká 

obměna sboru, přinesla zásadní proměnu v angažovanosti sboru i jednotlivců. Její 
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spolupráce s učiteli se prohloubila a její spolupráce s novými učiteli, kterým byl způsob 

práce i podpory představen jako běžný způsob práce na Zkušené, to přijali a snažili se 

z toho vytěžit maximum. Role Jany v tomto roce byla především konzultační a 

metodická. Pomáhala metodičkám připravit postup, jak sboru představit jednotlivá 

témata. Jen částečně vystupovala jako lektor, více se upozaďovala a delegovala 

vystupování a moderování před sborem na metodičky. Její hlavní náplní byla dlouhodobá 

spolupráce s jednotlivými učiteli na vybraných tématech, především čtenářských. 

Podporovala je, aby sdíleli svoje zkušenosti s rozvojem čtenářských strategií 

v periodikách, na konferencích nebo na projektových setkáních ostatních škol. Vedení 

školy vnímalo přítomnost Jany ve škole stále jako inspirativní v komunikaci se 

sborem…že není vnořená do věci a vnese do toho ten popisný tón…stalo se tohle a 

tohle…pak je pro nás řešení snazší (Rozvojový rozhovor, 2014). Druhý rok byl pro 

přímou spolupráci PK Jany a ředitelky Dáši poslední. V dalším roce Janu v roli 

pedagogické konzultantky nahradily dvě nové kolegyně, jedna pro 1. stupeň, druhá pro 

2. stupeň ZŠ. 

Učitelé se účastnili seminářů, chtěli se dozvědět, co nejvíc. Skupina stálých učitelů 

začala hledat svoje zaměření. Pomáhaly jim k tomu POPRy, ale také svoboda 

v rozhodování, do čeho se mají pustit. Ředitelka Dáša k tomuto dodává: …těm lidem se 

prostě ty úkoly nesmí nařizovat…když tam přijde deset lidí, je to lepší, než když tam přijde 

dalších deset z donucení a potom to nějakým způsobem zpochybní a rozvrátí (Interní 

dokument PK). Sbor jejím slovům uvěřil, i když z počátku byli učitelé ostražití, jestli jim 

neúčast nepřinese nějaké komplikace. Zapojili se do hledání toho, co je kvalitní výuka. 

Začali otevírat svoje hodiny. Změny začaly přicházet od nich, z jejich potřeb. Vedení 

včetně metodiček na to reagovalo a vždy jim připravilo nějakou další výzvu, která jim 

otevírala dveře do další oblasti pedagogické práce. V tomto roce vnímala Jana opět vnitřní 

sílu sboru a chuť do práce. Sbor v uplynulých dvanácti měsících vstřebal velké množství 

informací, které potřeboval k tomu, aby mohl zkvalitnit svoji pedagogickou práci. Učitelé 

prošli nácvikem zpětné vazby, učili se formulovat cíle pro žáky, zabývali se hodnocením, 

prošli seminářem MBTI (Miková, 2015), Respektující komunikací, seminářem Čteme 

s nečtenáři. Účast na semináři byla na rozhodnutí každého jednotlivce. 
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5.5.3.4 Závěrečná reflexe 2. roku v projektu PŠÚ 

Závěrečnou reflexi druhého roku podpory rozvoje školy opíráme o vyhodnocení 

dotazníků Vzájemné hospitace a Dotazník pro asistenty a párové učitele. Podkladem 

k reflexi druhého roku tedy nejsou stejné dotazníky, jako byly použity v prvním roce 

podpory. Jsou přizpůsobeny aktuálním rozvojovým cílům druhého roku podpory, tj. 

kolegiální spolupráci, konkrétně oborovému sdílení a spolupráci učitelů s asistenty. 

V závěru druhého roku zadalo vedení školy učitelům dotazník Vzájemné hospitace 

(příloha 13), kde byly reflektovány vzájemné návštěvy ve výuce, které probíhaly ve 

druhém pololetí. Na dotazník odpovídali všichni učitelé ze Zkušené školy. Učitelé 

odpovídali na pět otázek: 

1. Na jaké problémy a úskalí jste narazili při vzájemných sdíleních? 

2. Co vám přinesla zpětná vazba jako poskytovateli? 

3. Co vám přinesla zpětná vazba jako příjemci? 

4. Co jsem se dozvěděl o své výuce? 

5. Co jste nejčastěji na základě zakázky v hodinách sledovali? 

Nejčastějším úskalím při organizaci vzájemných hospitací uváděli učitelé hledání 

vhodného časového termínu (13) tak, aby nebyl narušen rozvrh. A to jak pro samotnou 

návštěvu ve třídě, tak pro následnou reflexi. Přínosem pro učitele byla možnost vyzkoušet 

si popisnou zpětnou vazbu v praxi (6) a jako druhý bonus učitelé uváděli, že pozorováním 

výuky svého kolegy si uvědomili svoje vlastní nedostatky a mohli více přemýšlet o vlastní 

výuce (6) např. o formulování cílů nebo hodnocení žáků. Od kolegů se ve zpětné vazbě 

dozvídali, na čem by mohli ještě popřemýšlet, co zlepšit (15). Také učitelé vítali postřehy 

k práci některých žáků (6). V neposlední řadě se dozvídali ocenění svojí práce. Zajímavé 

bylo zjištění jedné paní učitelky, která uvádí, že se nedozvěděla mnoho, snad příště si 

udělám lepší zakázku. Tato reflexe ukazovala na to, že zpětná vazba byla opravdu cílená 

a vztažená k zakázce, ale nepřinesla paní učitelce to, co očekávala. Nejčastější zakázka 

pro hospitující bylo pozorování, zda je výuka vystavěna na konstruktivistických 

základech, jestli jsou ve výuce patrné části evokace, uvědomění a reflexe (16). Dále 
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učitelé chtěli zpětnou vazbu na to, zda s žáky komunikují s respektem (7). Zakázky 

učitelů se lišily podle toho, jak měli zaměřené svoje cíle v POPRu (obrázek 4). 

Obrázek 4: Co učitelé při hospitacích nejčastěji sledovali 

Smyslem těchto vzájemných hospitací bylo dozvědět se, jak se učitelům daří 

naplňovat svoje profesní cíle. Zpětné vazby od kolegů si zakládali do svých profesních 

portfolií jako doklad o svém profesním posunu. Na vyhodnocení otázky č. 5. Co jste 

nejčastěji na základě zakázky v hodinách sledovali? můžeme vidět, že se často pokoušeli 

vystavět svoji výuku na konstruktivistických základech, což byla tematika druhého roku. 

Z tohoto grafu můžeme vyčíst, že učitelé se snažili do své výuky zařazovat témata, která 

byla diskutována na společných školeních celého sboru. Druhé nejčastěji reflektované 

téma byla komunikace, která byla také v centru pozornosti na Zkušené, protože ve 

druhém roce prošli seminářem Respektující komunikace. 

Druhým dotazníkem, který vedení školy společně s metodičkami a pedagogickou 

konzultantkou vytvořilo, byl Dotazník pro asistenty a párové učitele. Zjišťoval míru 

a formy spolupráce učitele a asistenta na Zkušené. Na dotazník odpovídalo pouze šest 

učitelů, kteří v daném roce pracovali v různém rozsahu jako asistenti pedagoga nebo 

pároví učitelé. Je tedy patrné, že výsledky nejsou nijak statisticky významné, ani 

komplexní, protože chybí pohled „kmenových“ učitelů a popř. žáků ze tříd, kde asistenti 

a pároví učitelé působili. Pedagogická konzultantka na tuto skutečnost upozorňovala 
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vedení školy, které si ale nepřálo zadávat dotazníkové šetření ostatním respondentům, 

a to z důvodu další administrativní zátěže. Absenci těchto dat si uvědomujeme, a proto 

pouze popisujeme, neuvádíme průměry nebo indexy naplnění daného jevu jako tomu bylo 

u dotazníků pro celý sbor v prvním reflektovaném roce podpory. 

Dotazník obsahoval šest okruhů otázek. Každý okruh obsahoval dílčí činnosti, 

ke kterým se učitelé vyjadřovali na škále 0-10, 0 – případ v praxi nenastal, 10 – nastal 

nejčastěji 

1. Ohodnoťte podle vaší zkušenosti, jak často uvedené činnosti ve výuce děláte? 

 práce se skupinou žáků 

 individuální pomoc žákovi  

 dohled nad kázní žáků 

 zapisování na tabuli 

 modelování přemýšlení nad úkolem 

 reflexe lekce 

 opravování žákovských prací  

 další:____________________ 

  P1 P2 P3 A1 A2 A3 

práce se skupinou žáků 6 8 5 9 3 9 

individuální pomoc žákovi  7 8 5 9 5 7 

dohled nad kázní žáků 4 3 5 8 2 7 

zapisování na tabuli 7 5 5 8 4 8 

modelování přemýšlení nad 

úkolem 
5 9 3 4 5 9 

reflexe lekce 4 10 3 2 1 9 

opravování žákovských prací 3 2 1 8 3 9 

další: střídání rolí v rámci výuky     10  

další: vedení výuky      5 

Tabulka 1: Činnosti asistenta a párového učitele ve výuce 

Z výsledků prvního okruhu otázek se vedení dozvědělo, že nejčastější náplní práce 

asistenta i párového učitele ve výuce byla podpora jednomu nebo skupince žáků. Asistenti 

také více než pároví učitelé zajišťovali dohled nad kázní žáků, zapisovali na tabuli nebo 
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opravovali žákovské práce. Je důležité připomenout, že asistenti působili na 1. stupni ZŠ, 

proto jejich náplň práce byla více zaměřena na koncentrování žáků na práci. Vedení 

výuky asistentem se objevilo pouze v jednom případě, stejně jako střídání rolí. Pároví 

učitelé se více soustředili na práci se skupinkou žáků, v některých případech také 

reflektovali výuku. Výrazně méně byli zapojováni do opravování žákovských prací 

a za svůj úkol také nepovažovali dohled nad kázní. 

Můžeme tedy na základě malého počtu dotazníku konstatovat, že vedení školy 

umožnilo začínajícím učitelům pracovat v roli asistenta, v pomocné a podpůrné roli, 

teprve s postupem času u párových učitelů dochází ke střídání a výměně profesních rolí. 

Druhým okruhem otázek byla míra spolupráce asistenta a „kmenového“ učitele.  

2. Ohodnoťte křížkem na škále 0-10 míru vaší spolupráce s „kmenovým“ učitelem. 

Míra spolupráce s indexem 10 byla definována jako: plánování hodiny, rozdělení rolí 

v hodině a následnou reflexi, včetně pojmenování dalších kroků, které ze spolupráce 

vyplývají.  
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  P1 P2 P3 A1 A2 A3 

míra spolupráce 8 9 5 7 5 10 

Tabulka 2: Míra spolupráce asistenta a „kmenového“ učitele 

Spolupráce párových učitelů s „kmenovými“ učiteli ve druhém roce dosahovala 

lepších parametrů, tzn. ve více případech docházelo ke společnému plánování, včetně 

rozdělení rolí a následné reflexe. Asistenti uvádějí, že na 1. st. ZŠ v průběhu spolupráce 

chyběly některé složky, často to byla reflexe nebo následné kroky, jak se PK dozvídala 

z ústního rozhovoru s asistenty. 

Třetím okruhem otázek byla úskalí, která bránila společné spolupráci. V rámci této 

otázky se učitelé opět vyjadřovali k nadefinovaným položkám na škále 0 - 10. 

3. Na jaká úskalí jste během spolupráce naráželi? 

Otázka třetí mapovala překážky, které bránily ideální spolupráci učitelů na obou 

pozicích. Ukazovalo se, že pároví učitelé na Zkušené vnímali nedostatečný časový 

prostor pro plánování lekce, naopak pro reflexi společný čas hledali lépe. Uváděli, že byli 

dobře domluveni s kmenovým učitelem na průběhu lekce a rozdělení rolí a byli spokojeni 

i s prostorem, který jim byl ve výuce vymezen. U párových učitelů je patrné, že by uvítali 

více prostoru pro reflexi společně realizovaných lekcí. Pároví učitelé obtížně hledali čas 

na plánování, asistenti na reflexi společně odučených lekcí. Je možné, že to bylo 

způsobeno rozdílnou dynamikou práce na 1. a 2. st. 

  P1 P2 P3 A1 A2 A3 

Nedostatek společného času 

pro plánování lekce 
8 5 8 3 8 2 

Nedostatek společného času 

pro reflexi lekce  
4 3 3 8 5 2 

Nedostatečně popsaná 

spolupráce v hodině  
2 1 2 5 0 3 

Malý prostor pro vlastní 

seberealizaci v hodině  
2 0 1 7 0 0 

jiné: časté odpadávání párové 

výuky (suplování)  
 6     

Tabulka 3: Úskalí při spolupráci asistentů a „kmenových“ učitelů 
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Čtvrtý okruh otázek mapoval přínos druhého pedagoga ve výuce z jeho pohledu. 

4. Jaký přínos podle Vás měla práce asistenta / párového učitele pro žáky? 

 P1 P2 P3 A1 A2 A3 

Dostali se častěji ke slovu 7 5 2 5 5 8 

Byl ve třídě větší klid 5 5 3 8 8 5 

Žák, který potřeboval, 

dostal podporu 
9 8 8 9 10 6 

Přínos byl minimální 2 1 0 1 1 0 

Jiný: žáci měli pestřejší 

výuku-jiný rozměr 
 10     

Jiný: každý učitel má jiný 

přístup, takže dohromady 

působí komplexněji 

  9    

Tabulka 4: Přínos práce asistenta/párového učitele pro žáky 

Za největší přínos pro žáky hodnotí asistenti svoji přítomnost v hodině v tom, že žáci, 

kteří potřebovali, dostali podporu. Dále podle nich byl ve třídě větší klid. Role „tišitele“ 

vychází z věkových zvláštností dětí prvního stupně. Zvlášť v 1. třídě, kde se žáci teprve 

učí pravidlům komunikace a diskuse, je náročné vést kooperativní výuku při plné kapacitě 

třídy a přítomnost asistenta je velkou pomocí. Pároví učitelé na 2. stupni viděli největší 

užitek v pomoci žákům. U obou profesních rolí byl naplněn jejich užitek, tedy podpora 

každému žákovi (který to potřebuje), aby se učil naplno a s radostí.  

Z volných odpovědí na otázku 5. Co byste navrhoval/a pro zlepšení efektivity 

spolupráce učitele a asistenta ve výuce v ZŠ Zkušená? vyplynuly následující návrhy pro 

vedení školy, které byly zapracovány do PPRŠ pro školní rok 2014/15. 

 K jednomu kmenovému učiteli přiřadit jednoho stálého asistenta nebo párového 

učitele. 

 Pokud asistent spolupracuje s více kmenovými učiteli, jasně vymezit předměty, na 

které stále dochází do výuky. 

 Začínajícího asistenta dobře informovat o jeho roli ve výuce, nejlépe ho přiřadit ke 

kmenovému učiteli, který má s párovou výukou zkušenosti. 

 Zohledňovat výběr dvojic “kmenový“ učitel – asistent/párový učitel, z hlediska 

typologie. 
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 Neměnit asistentům rozvrh, asistenta neodvolávat na suplování, spolupracujícím 

učitelům umožnit společně plánovat /reflektovat – např. stejné volné hodiny atd. 

Závěrem můžeme konstatovat, že ve druhém roce došlo k většímu přijetí cílů a filozofie 

projektu. Učitelé začali uskutečňovat změny ve výuce spíše zevnitř. Významně se začali 

zabývat výukou a tím, jak ji mohou zkvalitňovat. Využívali k tomu kolegiální sdílení, 

párovou výuku nebo výuku s asistentem, kterou se stále ještě učili vytěžovat na 

maximum. Další podporu mohli nově hledat u metodiček, které nabízely podporu 

učitelům na 1. i 2. stupni, včetně Montessori tříd. Ve druhém roce vedení vytvořilo 

stabilní pozici párového učitele. Celý rok hledali učitelé ty nejlepší cesty k dobré 

spolupráci mezi kmenovým učitelem a asistentem nebo párovým učitelem. Cílem vedení 

bylo z asistenta postupně „vytvořit“ párového učitele a teprve následně samostatného 

kmenového učitele. Na Zkušené si tak vytvořili strategii postupného zapojování 

a integrování nově příchozích nebo začínajících učitelů, kteří mohli v průběhu vstřebávat 

filosofii a priority školy. Vedení školy si do PPRŠ pro třetí rok podpory asistentů 

a párových učitelů dalo cíl: Společně s kmenovým učitelem pravidelně vyhodnocovat 

dopady výuky na žáky a plánovat další efektivnější postupy pro dosahování osobního 

maxima každého žáka (PPRŠ 2014/15, s. 25). Další cíl vedení školy pro inovaci 

spolupráce pedagogů vzešel z požadavků v dotazníkovém šetření: Ve spolupráci 

s vedením školy jasně vymezíme předměty, na kterých asistent nebo párový pedagog 

spolupracuje s kmenovým učitelem, aby byla dodržena kontinuita v této formě spolupráce 

(PPRŠ 2014/15 s. 28). Vidíme, že o spolupráci dvou učitelů se ve Zkušené začalo 

přemýšlet komplexně a jejich spolupráce se začala stávat standardem. 

V průběhu roku prošli učitelé školením k poskytování zpětné vazby, učili se 

Respektující komunikaci, snažili se svoje hodiny stavět na konstruktivistických 

základech, zaobírali se tím, jak dobře formulovat cíle pro žáka tak, aby mu byly 

nápomocné při závěrečném hodnocení. Tématem roku se stala čtenářská gramotnost 

napříč všemi předměty. Společné téma spojilo do sebe poměrně zahleděné subtýmy 

v celek. Vedoucí subtýmů se pravidelně jednou za měsíc scházeli a reflektovali pokroky 

ve čtenářské gramotnosti. Od nového roku začali připravovat plán cesty tvorby PPRŠ na 

další třetí rok. Tento efektivní rozjezd celého týmu umožnila dobrá spolupráce tří 

metodiček s pedagogickou konzultantkou, které připravily sérii navazujících seminářů ke 

kvalitě výuky a k inovaci PPRŠ.  
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Na základě seznamu prioritních oblastí z prvního roku metodičky vybraly oblast 

hodnocení jako téma pro třetí rok. Učitelé se i přesto rozhodli, že v tématu čtenářská 

gramotnost budou nadále pokračovat. To svědčí o přijetí cílů za smysluplné a potřebě se 

jim nadále věnovat. Pedagogickému sboru se díky celoroční práci s cíli podařilo 

naformulovat dlouhodobé vize těchto dvou hlavních oblastí: čtenářské gramotnosti 

a formativního hodnocení. Dlouhodobý cíl Zkušené školy v oblasti čtenářské gramotnosti 

do dalších let projektu byl: Žák přijímá čtení jako běžnou součást života. 

Pro novou oblast hodnocení uspořádaly metodičky s pedagogickou konzultantkou 

úvodní seminář. Subtýmy zmapovaly současný stav v oblasti hodnocení, vyjasnily si 

pojmy související s formativním a sumativním hodnocením a vytvořily dlouhodobé cíle 

v oblasti hodnocení pro další školní rok. Dlouhodobý cíl školy v oblasti hodnocení si na 

Zkušené naformulovali takto: Žák hodnotí průběh i výsledky svého učení na základě 

předem stanovených kritérií prostřednictvím zpětné vazby od učitele, vrstevnického 

hodnocení a sebehodnocení. 

Z formulace je zřejmé, že už ve druhém roce učitelé přemýšleli o hodnocení 

komplexně. Každé části se věnovali a sami se jí učili (stanovování kritérií, zpětné vazbě, 

sebehodnocení) a dali si tento nelehký úkol - naučit to také žáky. 

V druhém pololetí začalo probíhat oborové sdílení se zakázkami učitelů, které se 

týkaly hlavně zavádění konstruktivistického modelu výuky a naplňování osobních 

profesních cílů. 

Ukázalo se, že důvěra v potenciál každého jednotlivce a  možnost volby, které vedení 

nabídlo učitelům, se mu vrátilo. Učitelé začali  přijímat odpovědnost za svěřené úkoly a 

proměňoval se i jejich přístup k výuce. 

 

5.5.4 Třetí až pátý rok projektu ve Zkušené škole a klíčové změny 

 

Tato kapitola shrnuje klíčové změny ve Zkušené škole v posledních třech letech 

projektu. K tomuto členění jsme se rozhodli z toho důvodu, že autorka studie v těchto 

letech nepůsobila už na škole jako pedagogická konzultantka a nemohla tedy detailně 

zevnitř sledovat procesy změny, které ve škole v tomto období dál probíhaly. Nahradily 



117 

ji dvě nové konzultantky, které na škole působily do konce projektu. Také struktura 

kapitoly je odlišná od předchozích reflektovaných let. Hlavními zdroji zpracování studie 

posledních tří let jsou obsahové analýzy Měsíčních zpráv, které měly v těchto letech 

vyhodnocovací funkci. Dále Plány pedagogického rozvoje školy a reflektivní rozhovory 

s pedagogickým sborem, které proběhly v závěru pátého roku podpory. Autorka studie 

při nich byla v roli pozorovatele. Dále autorka pro účely zpracování této části studie vedla 

řízené rozhovory s pedagogickými konzultantkami, které jí pro potřeby studie poskytly 

i své interní poznámky. K reflexi tohoto období jsme vybrali dvě hlavní témata, která 

významně formovala atmosféru na Zkušené škole. Dále budeme sledovat podporu 

autonomie pedagogů, včetně proměny práce subtýmů, které vznikly v prvním roce 

podpory. Druhým tématem, které budeme na Zkušené reflektovat, bude síťování škol, 

které je další z prioritních oblastí projektu PŠÚ.  

 

5.5.4.1  Rozvolnění subtýmů  

 

Ve třetím roce projektu vystřídaly PK Janu dvě nové konzultantky: Lenka a Karin. 

Lenka byla profesně blíže 1. stupni, Karin se zaměřovala na podporu učitelů 2. stupně. 

Z rozhovorů s pedagogickými konzultantkami vyplynulo, že během třetího roku se 

ukázalo, že vedoucí subtýmů přestali být součástí rozšířeného vedení školy a jejich vliv 

na rozhodování a změny ve škole byly minimální. Tyto informace měly PK od pedagogů. 

Vedoucí subtýmů se necítili na poradách dobře, vládla tam napjatá atmosféra (interní 

poznámky PK Karin) a ani ředitelka školy nebyla se situací spokojena. Od vedoucích 

dostávala mailové stížnosti: …a posílali nám různé maily, které se nás dotýkaly… 

(Rozvojový rozhovor, 2017). Na poradách neprobíhaly žádné diskuse, vedoucí si na 

porady přicházeli více méně pro úkoly pro svůj tým. Řešení této situace ředitelka Dáša 

konzultovala s novými pedagogickými konzultantkami. Z diskuse s nimi vyplynulo, že 

by to mohlo být také jinak než doposud (Rozhovor s PK Karin). Vedení školy se tedy 

rozhodlo dále aktivně nesetkávat s vedoucími subtýmů, ale delegovat úkoly týmům, 

vybraným na základě konkrétní zakázky (PPRŠ 2015/16). V praxi to znamenalo, že 

ředitelka školy se setkávala s různými pedagogy, které oslovovala pro práci v týmu. První 

takovou zkušební schůzkou bylo setkání k tvorbě Měsíční zprávy, která ve třetím roce 

měla mít tříměsíční frekvenci a její povaha měla být více vyhodnocovací. Oslovila 



118 

skupinku pedagogů napříč školou, s ní vygenerovala témata a požádala je, aby k nim 

napsali příspěvky. Tato spolupráce se osvědčila, proto v ní Dáša dále pokračovala 

(Rozvojový rozhovor, 2017). Setkávala se nadále jen se skupinkami různých učitelů, kteří 

měli zájem podílet se na zakázce, kterou ředitelka vyhlásila. Jednou to byla příprava 

letního výjezdu, jindy sdílení projektových učitelů k danému tématu nebo seminární den. 

S odstupem můžeme konstatovat, že se ředitelce tímto podařilo oslabit „zákopovou“ 

válku. Nespokojení vedoucí tímto opatřením ztratili svůj vliv a ti, kteří se ve vedoucí roli 

necítili dobře, nebyli tlačeni k aktivní činnosti. Zároveň je zajímavé, že původní podobu 

subtýmů Dáša nezakázala, ani nerozpustila. Týmy se mohly setkávat dle potřeby i nadále 

a řešit svoje oborové záležitosti. Frekvence setkávání byla čistě na domluvě členů týmu 

(Rozvojový rozhovor, 2017). Jejich práce nebyla nijak řízena ani monitorována shora. 

Učitelé včetně svých vedoucích mohli a nemuseli být aktivní ve své práci v týmu. 

Z výpovědí učitelů v Rozvojových zprávách je ale patrné, že byly týmy, které se nadále 

setkávaly, pracovaly a stále hledaly nové výzvy. S vedoucími subtýmů vedení také 

příležitostně spolupracovalo. Pro inovaci PPRŠ je oslovilo ke spolupráci, učitelé se mohli 

rozhodnout, do práce kterého týmu se zapojí. Nemuseli tedy setrvávat v původních 

týmech, ale mohli pracovat tam, kde se cítili být platnými členy (MZ, 2/2015-16).  

V pátém roce se na škole pravidelně realizovaly dva povinné seminární dny (v době 

ředitelského volna), které byly zaměřeny na oblasti, které se týkaly celého sboru. Jejich 

realizace byla řešena interními metodiky a pedagogickými konzultantkami. Jedním z nich 

byl seminární den s názvem Učitelské dovednosti, které vedla metodička Eva s novým 

metodikem Markem. O svém lektorování Marek píše: Vlastní lektorování v tandemu 

s Evou si vždy plně užívám, myslím, že se dokážeme vhodně doplňovat, akcentovat naše 

typologické přednosti a doplňovat mé nedostatky (MZ, 1/2016-17). 

V průběhu roku širší vedení (vedení školy, PK a metodici) připravilo pro kolegy 

nabídku osmi seminářů, ze kterých si každý vybral nejméně dva. 

Je tedy patrné, že důvěra a autonomie narůstala s časem a zkušenostmi, které vedení 

školy získávalo. Dokladem toho je také realizace oborového sdílení, tedy návštěvy ve 

výuce. Od třetího roku bylo sdílení dobrovolné a podle záznamu v PPRŠ 2015/16 se ho 

zúčastnili pouze čtyři pedagogové na Zkušené. Přesto ho vedení školy zařazovalo do 

plánu i na další roky. Z Měsíční zprávy 2/2016-17 se ale dozvídáme, že nová metodička 
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Dita otevírá hodiny ve spolupráci s PK Karin: Od začátku školního roku připravuji ve 

spolupráci s pedagogickou konzultantkou Karin otevřené hodiny pro účastníky 

odpoledních seminářů RWCT. Kolegové si metody nejdříve zažijí na sobě, poté mají 

možnost navštívit otevřenou hodinu. 

  Dobrovolnost a víra v profesní kvality každého učitele se v druhé polovině 

projektu silně odrážela. Veškeré aktivity přicházely „zdola“, tady od aktivních učitelů, 

kteří měli zájem něco nového zkoušet a profesně se zdokonalovat. Těmto učitelům byla 

škola připravena nabídnout profesní podporu a propojovat je s dalšími pedagogy z jiných 

projektových škol, kteří také zkoušejí a inovují v dané oblasti. Více se síťování učitelů 

a celých škol budeme věnovat v následující kapitole. 

 

5.5.4.2  Síťování škol 

 

Vstupem do projektu se školy zařadily do sítě projektových škol. Cílem spolupráce 

mezi školami bylo zavést účinný a udržitelný model vzájemného učení škol, a tím zvýšit 

celkovou kvalitu vzdělávání na veřejných základních školách v České republice (Nadace 

The Kellner Family Foundation, 2020). Síťování dává učitelům možnost společně řešit 

problémy, které zažívají v každodenní práci a tím podporují jejich vlastní profesní rozvoj 

jako jednotlivců, ale i jako skupiny. Učitelé se mohou setkávat nad novou profesní 

výzvou a sdílejí svoje zkušenosti např. při zavádění nových metod práce, hodnocení nebo 

jiných forem, které vedou k aktivnímu učení dětí. Společně se něco nového učí a svoje 

úspěchy si prezentují formou otevřených hodin nebo pracovních setkání mimo školu. 

S oporou o kapitolu 4.2.1.3 budeme nyní reflektovat, jakou formou probíhalo síťování 

škol a učitelů ve Zkušené škole v průběhu posledních tří let podpory.  

Ve Zkušené škole se pro pracovní setkávání učitelů od začátku podpory užíval pojem 

sdílení, ve smyslu sdílení profesních zkušeností v nějakém oboru nebo problematice. 

Tento termín také můžeme najít v PPRŠ nebo v Měsíčních zprávách. Forma i obsah 

sdílení mezi projektovými školami se v průběhu času proměňovaly. V prvních dvou 

letech se Zkušená škola setkávala v regionálně blízkou a služebně starší školou s cílem 

podělit se o zkušenosti nad tématy, které si školy předem stanovily. Příkladem takového 

sdílení v prvním roce podpory bylo téma: Projektové dny a jejich realizace. K vybranému 
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tématu si obě školy připravily materiály, setkání se konalo ve Zkušené škole. Setkání 

s kolegy z blízké školy se zúčastnil celý pedagogický sbor, z blízké školy přijeli čtyři 

zástupci. Ukázalo se, že tento model nebyl příliš efektivní, protože vybrané téma nebylo 

prioritní pro každého učitele ze Zkušené. Jeden z učitelů tehdy napsal: Nejzajímavější pro 

mě bylo porovnání formátů projektových dnů. Na druhou stranu by asi bylo lepší, kdyby 

se návštěvy (sdílení) omezily oborově (např. výprava matematika, fyzika). Myslím si, že 

by to prospělo efektivitě práce (MZ, 2/2013). Díky efektivním reflexím vedení školy ve 

Zkušené rozhodlo, že pro další sdílení nastaví nový formát. Sdílení se budou účastnit jen 

ti zájemci, kteří se vybraným tématem zabývají nebo se o něm chtějí dozvědět víc (Zápis 

z porady vedoucích 2013, interní dokument školy). Díky tomuto opatření se povedlo 

nastartovat úzkou spolupráci v oblasti čtenářství s blízkou projektovou školou, do které 

při další návštěvě jeli jen ti učitelé, kteří měli zájem o vybrané téma. Pozvali paní učitelku 

H. do Zkušené, aby pro kolegy připravila otevřené hodiny a sdílela s nimi svoje 

zkušenosti z oblasti čtenářství. V Měsíční zprávě z 2. roku projektu čteme: H. nám 

nabídla vedení čtenářských dílen v našich třídách. Poskytla nám řadu nových nápadů, 

např. stanovení kritérií pro splnění daného úkolu. Každý žák dostal tabulku, která mu 

pomohla vyhodnotit výsledky jeho práce… Mě zaujalo sebehodnocení kritérií. Určitě se 

náš subtým Čtenářská gramotnost bude snažit využít nabídky H. na další ukázky dílen 

čtení (MZ, 5/2013). Tato podoba setkávání (sdílení) učitelů ze Zkušené v prvních letech 

projektu vedla více k čerpání informací a inspirací od projektově starších kolegů, kteří se 

ve své výuce snažili realizovat nově získané poznatky a ochotně se o ně s kolegy ze 

Zkušené podělili.  

Kromě těchto regionálních propojování učitelů, projekt PŠÚ podporoval také 

celoprojektové setkávání učitelů k vybraným tématům, tedy model sdružující učitele 

z různých škol, kteří sdílejí stejný problém v oboru, který vyučují (viz kapitola 4.2.1.3). 

Nejčastěji se jednalo o témata, která projekt deklaroval jako prioritní. Např. čtenářství, 

formativní hodnocení, Hejného matematika, práce s čtenářským kontinuem apod. Na tato 

sdílení ze Zkušené vyjížděli učitelé, kteří měli k dané problematice již nějaké zkušenosti, 

nebo je téma přitahovalo a potřebovali se dozvědět od kolegů, jak dané téma zpracovávají 

nebo k němu přistupují ve své výuce.  

Na Zkušené se několik let intenzivně věnovali tématu formativního hodnocení 

(PPRŠ 2015/16) a prostřednictvím pedagogických konzultantek se snažili proniknout do 
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jeho podstaty. Zástupci učitelů využili možnosti zúčastnit se projektového sdílení učitelů 

k tématu Formativní hodnocení. Reflexe ale ukazuje, že někdy zkušenosti a znalosti 

učitelů ze Zkušené byly hlubší, než předpokládali lektoři projektového sdílení, a kladli si 

v tématu už hlubší otázky. Jeden ze zkušených učitelů napsal: Formativní hodnocení je 

pro mě osobně stěžejní téma, které de facto rámuje kvalitní výuku a bez něhož není dost 

dobře možné učit efektivně. Měl jsem za to, že budeme společně hledat podstatu 

formativního hodnocení, zkoumat důkazy a hledat další východiska v tom, aby hodnocení 

sloužilo v první řadě žákovi a ne učiteli. V rámci strategií FH (pozn. formativního 

hodnocení) jsme se hlouběji věnovali pouze cílům a zbytek tak nějak klouzal po povrchu, 

až doklouzal k sadám kritérií a sdílení toho, kdo co má a dělá. Nechci autorům nic vytýkat, 

určitě udělali maximum pro zdar akce. Musím ale říct, že sdílení v tomto formátu moc 

přínosů nemělo. Navrhl bych buď se koncentrovat na jedno téma opravdu hlouběji (cíle, 

zpětná vazba, kritéria úspěchu, vlastnictví učení, aktivizace žáků jako zdroje učení...), 

nebo více specifikovat cíl sdílení. Téma je natolik složité, že prostě není možné, aby bylo 

pojato dobře v tak omezeném čase…Sdílení Hodnocení v Pardubicích z mého pohledu 

zůstalo někde na půl cesty. Ze základní teoretické struktury formativního hodnocení, která 

byla v rámci sdílení nastolena, se v diskuzích a vlastním sdílení sklouzlo ke kritériím 

a jejich nastavení (MZ, 3/2016-17). 

Z výpovědí účastníků je patrné, že jejich profesní posun v oblasti formativního 

hodnocení je díky podpoře a vedení konzultantek tak velký, že jejich zkušenosti předčily 

v některých případech i moderátory z ostatních škol. 

Naopak v oblasti práce asistentů se ukazovalo, že setkání s ostatními asistenty 

z projektových škol bylo pro zástupce ze Zkušené přínosné: V rámci projektu PŠÚ 

proběhlo setkání asistentů, které neslo název Práce s integrovanými žáky….na setkání 

jsme si vyměnili navzájem rady a zkušenosti. Za nejpřínosnější považujeme sdílení ve 

čtyřčlenných skupinách, ve kterých jsme mohli dopodrobna rozebrat různé problémové 

situace. Sdílení hodnotíme jako velmi přínosné pro naši pedagogickou praxi a odnášíme 

si z něj nejen nové náměty na práci s našimi dětmi, ale i výborné rady na ještě úspěšnější 

začlenění těchto dětí do naší školy (MZ, 3/2016-17). Na tomto dílčím srovnání je tedy 

vidět, že progres školy není ve všech oblastech stejně rychlý. Ve Zkušené v posledním 

roce už měli co nabízet ostatním školám v regionu v oblasti hodnocení (možná i školám 

v projektu), ale v oblasti asistentů pedagoga ještě stále čerpali zkušenosti od kolegů 
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z projektových škol. Tento úspěch mohl být podpořen zaměřením na jednu hlavní 

vzdělávací oblast, které se vždy v daném roce věnovali. 

Můžeme se domnívat, že právě podobné příznivé zkušenosti, které získávali na 

sdíleních s učiteli z jiných škol, přinesli učitelům ze Zkušené dost jistoty a utvrzení v tom, 

že výsledky jejich profesního úsilí jsou dostatečně progresivní a mohou se o ně sami 

podělit s kolegy z regionálních škol. V posledním roce podpory se Zkušená škola začala 

otevírat školám v regionu i těm, které projevily zájem o návštěvu. Zrealizovali sdílení 

učitelů k výuce Hejného matematiky. V příslušné Měsíční zprávě lze číst, že toto 

„matematické sdílení“ shromáždilo velmi příjemnou skupinu. Osvědčilo se stavět na 

konkrétních společných prožitcích z otevřených hodin, protože se pak lépe odkrývaly 

problémy a hledala různá řešení. Rychleji se také otvírala neformální sdílení v menších 

skupinkách. Podle ohlasů účastníků se podařilo vzájemně se podpořit v tom, že výuka 

matematiky touto metodou má smysl (MZ, 3/2016-17). Kromě matematického sdílení 

ve Zkušené proběhly návštěvy škol z okolí, které měly zájem se podívat do školy, která 

je zapojena do projektu PŠÚ. Zkušenou navštívily tři školy, celkem desítky učitelů. 

Ředitelka v MZ píše: Návštěvy z jiných škol jsou pro mě vždy připomínkou toho, že jsme 

všichni na cestě a že se nám daří být pro někoho inspirací (MZ, 3/2016-16). Kromě toho, 

že se škola začala otevírat profesní veřejnosti formou otevírání dveří do výuky 

a společného profesního sdílení, začali metodici školit kolegy z jiných škol v oblastech, 

ve kterých nabyli ve své výuce takové zkušenosti, o něž se chtěli podělit. Dokládá to 

záznam metodičky: Seminář ke čtenářským strategiím jsem uspořádala u nás ve škole. 

V první části jsem vedla čtenářskou lekci, ve druhé části jsme lekci reflektovali s kolegy 

z jiných škol (MZ, 3/2016-17). Pro vedení škol realizoval projekt PŠÚ školní sdílení na 

témata, která potřebovali diskutovat ředitelé škol. Dáša o tomto třídenním sdílení píše: 

...setkali se zde ředitelé, zástupci a PK z deseti projektových škol. Cílem bylo vyměnit si 

zkušenosti a zamýšlet se nad otázkami, jak smysluplně propojit PPRŠ a POPRy, jak 

efektivně vést rozvojové rozhovory, jak nastavit vzájemné učení pedagogů tak, aby 

vyhovovalo jejich potřebám. Jak podporovat autonomii a spolurozhodování učitelů 

v rámci školního učícího se společenství. Jak podporovat kulturu školy… Hledali jsme 

odpověď na otázku, zda vytváříme ve škole prostor pro autonomii pedagogů, jak se nám 

to daří, co nám v tom brání. Hledali jsme místa, která se mohou jevit učitelům jako 

formální, pro ně neužitečná (MZ, 2/2015-16). Také tento příklad sdílení může být 
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ilustrativním příkladem pro sítě škol, které vznikají pro podporu profesního rozvoje 

učitelů při zavádění školních reforem (viz kapitola 4.2.1.3). Školy v projektu PŠÚ spojuje 

společné hledání cest k vytvoření takové kultury školy, která podporuje autonomii žáků i 

učitelů a podporuje pedagogický růst svých učitelů.  

Výpověďmi z analyzovaných evaluačních materiálů lze doložit, že pětiletá profesní 

podpora, která byla poskytnuta Zkušené škole, se zúročila. V rámci regionálního 

setkávání Zkušenou školu navštívili učitelé a ředitelé z H. a Z. K tomu sdělili: Sdíleli jsme 

s nimi dobrou praxi v oblasti vedení školy, čtenářství, H-matematiky, Montessori, výuku 

s rodilým mluvčím a činnost školní družiny (MZ, 2/2015-16). Učitelé ze školy H. a Z., 

kteří Zkušenou školu navštívili, dále uvedli: Obrovské poděkování managementu a 

celému kolektivu za ukázku toho, jak by české školství mohlo vypadat… Inspirativní 

prostředí, ředitelka školy mne oslovila moderním stylem vedení lidí, zejména využití 

metody MBTI. Paní ředitelko, změníme své chování jen tehdy, když vidíme, že to pro nás 

má smysl… a Vaše škola je toho krásným příkladem (MZ, 2/2015-16). 

Z výše popsaných autentických záznamů vidíme, že se Zkušená škola profesně 

posunula k cílům, které si vytyčila ve svých PPRŠ a její vnitřní potřebou bylo nabyté 

zkušenosti předávat ostatním školám, aby i tam mohli žáci zažívat výuku, kde se učí 

s radostí. Během posledních dvou let projektu se staly součástí činnosti učitelů i image 

školy otevřené hodiny pro pedagogy z jiných škol i budoucí učitele. 

 

5.5.4.3  Vybraní účastníci ve třetím až pátém roce podpory 

 

 Podle slov ředitelky Dáši se díky „rozvolnění“ subtýmů také podařilo vytáhnout 

nové školní lídry, kteří nebyli dříve vidět a mohla se setkávat s novými lidmi, kteří měli 

zájem ve škole něco inovovat (Rozvojový rozhovor, 2017). Cesta k tomuto rozhodnutí 

ale pro vedení školy nebyla jednoduchá. Přesto, že pochybnosti o účelnosti spolupráce 

s vedoucími subtýmů měla Dáša delší dobu, nedokázala ze zajetých kolejí vystoupit. 

Podporu k tomuto rozhodnutí ji poskytly pedagogické konzultantky. Tato podpora dala 

Dáše odhodlání změnit vytvořenou strukturu, která části sboru vyhovovala, ale pro 

některé jednotlivce se stala terčem kritiky, což bylo pro vedení velmi nepříjemné. Tímto 

rozhodnutím se Dáše velmi ulevilo a popisuje, že v nově vytvořených týmech panovala 
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příjemná pracovní atmosféra, která na poradách s vedoucími nebyla (Rozvojový 

rozhovor, 2017). Dáša se účastnila projektových sdílení určených pro vedení škol, ale 

navštěvovala i oborová setkání. Jedním z nich bylo sdílení na téma hodnocení, které bylo 

prioritní oblastí ve Zkušené. Možná proto dovedla ocenit zapojení účastníků: Nadchla mě 

tvůrčí atmosféra, diskuze a společné přemýšlení nad nesnadným tématem, jak pomocí 

vypovídajícího hodnocení zkvalitnit učení žáků (MZ, 3/2016-17). Kromě projektových 

setkání svoji školu začala otevírat školám z okolí. Tyto aktivity byly úspěšné, jak vyplývá 

z reflexe návštěvy škol H. a Z.: Z reflexe vyplývá, že jsme pro ně školou v mnoha 

oblastech inspirativní, ocenili klima školy, výukové metody, management školy (MZ, 

3/2015-16).  

Učitelka Eva se jako metodička potkávala s vedením častěji, a protože zároveň 

působila jako vedoucí subtýmu, měla vhled do toho, jak nefunkční jsou porady 

vedoucích. Respektovala rozvolnění subtýmů, uvítala, že oficiálně nebyly zrušeny 

a mohly dál pracovat, ale i po dvou letech vnímala toto rozhodnutí kriticky. I nadále byla 

blízko problémům, které řešilo vedení školy, a také sama chtěla tyto problémy pomáhat 

řešit. V těchto monitorovaných letech ale už respektovala rozhodnutí vedení a dál 

využívala možností, které jí změny v řízení umožňovaly. S vedením školy se pravidelně 

setkávala na schůzkách metodiků, jejich počet se rozšířil na čtyři. Od nich se vedení 

dozvídalo problémy sboru a úskalí, se kterými se učitelé při realizaci PPRŠ potýkají. 

Podle Eviných slov chybělo společné setkávání všech zástupců napříč školou. Vedení 

školy tak nemělo ucelené informace o oborovém dění. Inovací porad zcela vypadly 

informace ze sekce matematiky, českého jazyka a školní družiny (Rozvojový rozhovor 

2017). 

Eva jako učitelka se stále profesně zdokonalovala. Aktivně se účastnila také 

projektového sdílení pedagogů. Z písemných materiálů je zřejmé, že ji hodně zaujalo 

sdílení mentorů, které proběhlo ve čtvrtém roce podpory. Evy tým se zaměřoval na sdílení 

s konkrétních otázek, na které hledali ve Zkušené odpovědi: Jak se může role interních 

mentorů vyvíjet jak v souvislosti s osobním pokrokem, tak v souvislosti s rozvojem školy? 

Jak pracovat s vnitřní motivací učitelů, aby symetrickou podporu efektivně využívali? 

Jaká je funkce mentorů po ukončení přímé projektové podpory? V subtýmu podle 

Eviných slov zjistili, že podobné otázky si kladly a kladou všechny projektové školy, 

které v projektu působí dlouhodobě a diskuse na tato témata vyvolala diskusi a přemýšlení 
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o základních principech symetrické podpory, plánů rozvoje školy a plánů osobního 

pedagogického rozvoje. Eva v reflexi napsala: Toto téma mě zaujalo natolik, že společně 

s PK Lenkou připravujeme dílnu na FPI (pozn. Festival pedagogické inspirace) 

Kunratice 2017 pod názvem Synergie symetrické podpory v procesu učení (MZ, 2015/16). 

Eva lektorovala nejen na projektových sdíleních, ale i mimo školu. Po ukončení projektu 

se ucházela o roli pedagogické konzultantky v dalším regionu (Rozhovor s PK Karin). 

Pro párového učitele Jiřího rozvolnění subtýmů znamenalo uvolnění se ze skupiny 

„češtinářů“, kteří sice zkoušeli realizovat čtenářské dílny, ale k dalším věcem se stavěli 

velmi opatrně a kriticky. Právě vedoucí subtýmu, ve kterém Jiří pracoval, patřila mezi ty, 

kteří se stavěli kriticky k vedení školy a změnám, které ve škole probíhají. Její vliv na 

Jiřího inovativní snahy byl markantní, proto uvítal možnost zapojit se do práce jiného 

týmu (Rozvojový rozhovor, 2017). Nadále působil jako redaktor Měsíční zprávy a 

vedoucí Šachového kroužku. Realizoval pravidelně pro rodiče šachové kavárny a věnoval 

se rozvoji čtenářství u svých žáků. Spolupráci si PK Karin v oblasti čtenářství dokládá 

jeho příspěvek v MZ 2/2016-17: Spolu s pedagogickou konzultantkou Karin jsme se v 6. 

A pustili do mapování čtenářství…. Postup, který jsme zvolili, zaujal také další kolegyně-

češtinářky na 2. stupni, které se také pustily do mapování čtenářství ve svých třídách. 

Čtenářství se stalo jeho předmětem zájmu, ale neuzavíral se ani novým technologiím. Dle 

MZ se účastnil různých oborových sdílení, jedním z nich bylo sdílení na téma ICT ve 

výuce. V MZ 1/2016-17 Jiří píše: Oslovila mě aplikace umožňující vytvářet elektronická 

žákovská portfolia formou blogů a také elektronické nástěnky Linoit. Rád bych je využíval 

pro prezentaci žákovských prací – takových, u nichž je škoda, aby byly ohodnoceny 

známkou a zapadly, přestože mají žáci zájem o jejich vzájemné sdílení a ony mají 

potenciál dále žít svým životem ve virtuálním světě (např. povedené slohové úkoly). Jiří 

byl otevřen hledání nových cest, např. propojení mezi novými technologiemi 

a pisatelskými dovednostmi. Po pěti letech podpory se stal inovativním učitelem, který 

inspiroval svým příkladem i ostatní kolegyně. O svých začátcích ve Zkušené říká: 

…velice oceňuju, že jsem tady začínal jako asistent pedagoga, protože jsem pracoval 

s jednotlivými učiteli…todle považuju za největší přínos pro sebe a svůj pedagogický růst, 

že jsem tady byl jako asistent, druhej rok jako párovej učitel. Ta možnost spolupráce 

s různými učiteli, vidět, jak ani to dělají…myslím, že jsem si díky tomu ušetřil spoustu 
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času, mnoho let, než bych k něčemu třeba dospěl…že je nějaký konstruktivismus a E-U-R 

a tak dále to jsem mohl tady díky projektu hodně rychle načerpat a hodně mi to pomohlo.  

 Systém podpory začínajících učitelů na Zkušené, kterého byl Jiří absolventem, zůstal 

nadále součástí koncepce školy v péči o začínající učitele. Ukazovalo se, že je dobré 

nezatížit začínající učitele v prvních letech, ale dávat jim prostor pro mapování 

a vstřebávání principů výuky. Umožnit jim nahlédnout nahlédnout pod pokličku 

zkušených učitelů, se kterými mohou čerpat své první pedagogické zkušenosti. 

Pedagogické konzultantky Karin a Lenka, které do Zkušené nastoupily ve třetím 

roce podpory, vnímaly na poradách vedoucích nespokojenost a „dusnou“ atmosféru 

(Rozhovor s PK, 2017). S Dášou i její zástupkyní diskutovaly o vypjaté situaci, která byla 

ještě podpořena kritickými maily k rukám vedení. Díky svému nadhledu PK dovedly 

poodstoupit z problému a v roli kouče dovedly vedení k myšlence nové formy plánování 

a setkávání. Oceňovaly na Dáše, že do řešení situace šla s velkou mírou sebeotevření 

a podpořily ji v rozhodnutí oznámit sboru, že se s učiteli bude setkávat na jiném principu 

(Rozvojový rozhovor, 2017). Lenka si uvědomovala, že tyto procesy vlastně posilovaly 

vedení v jejich roli. Dále v reflexi uvedla: že všechna jednání, která probíhala následně 

v rozšířeném vedení (pozn. vedení + metodici + PK), jsou pročištěná, jsou jasné role 

a zároveň je to prostě demokratické a ta spolupráce tady běží... (Rozvojový rozhovor, 

2017).  

Je zajímavé sledovat, že organizační struktury, které před dvěma lety přispěly ke 

zklidnění a uvolnění atmosféry na Zkušené, se po dvou letech začaly ukazovat pro některé 

členy pedagogického sboru jako málo akceptovatelné. Můžeme se domnívat, že je jednalo 

o učitele s malými lídrovskými vlastnostmi nebo osoby, které potřebují přímé vedení 

a zodpovědnost, která na ně byla delegována, je mohla frustrovat. To ale nebylo 

předmětem zkoumání, proto o důvodech nespokojenosti nemáme více informací. Je 

důležité poukázat na fakt, že pro dobré pracovní podmínky, ve kterých učitelé zkouší 

nové inovativní přístupy a jsou často konfrontováni s neúspěchem, je třeba vytvořit 

atmosféru bezpečí. To se Dáše společně s pedagogickými konzultantkami podařilo 

a učitelé se mohli zabývat svými profesními výzvami nikoli vztahovými nelady. 
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5.5.4.4  Závěrečná reflexe 3. - 5. roku podpory 

 

Tato kapitola se opírá o obsahovou analýzu školních dokumentů, především o Plány 

pedagogického rozvoje školy z let 2014 – 2017, kam škola zaznamenávala svoje postupy 

a reflexe cílů, které si vytyčila. V těchto letech neproběhlo žádné výzkumné či cíleně 

monitorovací šetření jako v předchozích letech. V případě závěrečné reflexe 3.- 5. roku 

podpory můžeme vzhledem k dostupným podkladovým materiálům tedy shrnout klíčová 

témata, kterými se Zkušená škola ve 3.-5. roce projektu výrazně zabývala. Z analýzy výše 

popsaných materiálů lze v posledních třech letech podpory definovat témata, která si 

škola zvolila za svoji prioritu rozvoje a vychází z popsaného modelu podpory. Model 

profesní podpory kladl důraz na rozvoj autonomie učitelů, která s sebou do Zkušené 

školy ve třetím roce přinesla bezpečné klima, které podporovalo inovativní práci učitelů, 

včetně jejich sdílení neúspěchů i společné hledání nových cest. Dalším tématem, kterému 

se škola věnovala, bylo sdílení profesních zkušeností, jak uvnitř školy, tak ve formátu 

meziškolních projektových sdílení a v neposlední řadě oborová témata, jako je 

čtenářská gramotnost. 

Dopady na kvalitu školy a učitelů dokládáme a případně doplňujeme informacemi 

získanými především z PPRŠ z let 2014-2017 a rozhovorů s pedagogickými 

konzultantkami, které na škole působily v těchto letech.  

V posledních třech letech projektu se Zkušená škola zaměřila na vývoj školy v oblasti 

hledání cest k autonomii učitelů a sdílení profesních zkušeností, které se podle 

výzkumů ukazují jako nejefektivnější způsob profesního učení pedagogů (Hattie, 2009) 

(viz kapitola 4.). Popsané zkušenosti potvrzují, že projekt svými cíli v analyzovaném 

3. - 5. roce realizace podpory školy reaguje na doporučení studie, kterou vypracovala 

poradenská firma McKinsey&Company (2007, s. 31), že čeští učitelé by měli mít více 

příležitostí k rozvoji svých schopností prostřednictvím profesní spolupráce a sdílení 

nejlepší spolupráce. Projekt PŠÚ podporoval sdílení učitelů jak na školní úrovni, tak na 

úrovni škol, které jsou do projektu zapojeny. Pokusy o profesní spolupráci začaly na 

Zkušené už v prvním roce projektu, a to rozdělením učitelů do subtýmů, kde poprvé 

společně diskutovali nad oborovými tématy. Ve třetím roce se učitelé napříč předměty 

rozhodli usilovat o rozvoj čtenářské gramotnosti (PPRŠ 2014/15). Jak se jim to daří, 

mapovali prostřednictvím oborových sdílení, při kterých učitelé zvali do výuky svoje 
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kolegy s cílem zjistit, jak se jim daří naplňovat jejich profesní výzvy. Podle J. Hattie 

(2009) se rozbory odučených hodin řadí na 6. pozici v úspěšnosti výuky. Rozbory a 

diskuse konkrétních výukových situací mají velký dopad na kvalitu učení žáků. Tyto 

návštěvy ve výuce, s cílem poskytnout kolegovi zpětnou vazbu na základě jeho zakázky, 

probíhaly průběžně, podle potřeby učitelů, až do konce projektu (PPRŠ 2015-17). V 

průběhu 2. roku podpory na Zkušené došli k tomu, že formativní hodnocení nelze dělat 

bez dobře stanoveného cíle. Proto jsme se rozhodli ve školním roce 2014/15 zaměřit 

pozornost na to, aby naše hodiny pomáhaly žákům v jejich učení a vyhodnocování jejich 

pokroku (PPRŠ 2014/15). Tento cíl se stal na Zkušené pro práci každého učitele 

stěžejním. K vyhodnocení míry naplnění využívali učitelé oborová sdílení: Od února do 

konce května proběhlo sdílení trojic pedagogů napříč sborem. Cílem bylo získat zpětnou 

vazbu na použití formativního hodnocení ve třídě (PPRŠ 2015/16). Vidíme, že se učitelé 

ve Zkušené krok za krokem posouvali ke kvalitní výuce, která přináší ty nejlepší žákovské 

výsledky, viz kapitola 3.4. Důležitou roli v profesním rozvoji učitelů hrála projektová 

sdílení, jak dokládají reflexe v PPRŠ 2015-16: Velmi inspirativní a učiteli oceňovaná byla 

oborová sdílení mezi školami v Pardubicích. Z Měsíčních zpráv se dozvídáme, že 

v některých oblastech učitelé ze Zkušené "předběhli“ kolegy z ostatních projektových 

škol. Škola se naučila pracovat s cíli nejen na úrovni žáka, ale především pro svoji 

potřebu, pro plánování dalšího profesního postupu školy i jednotlivců. Tady se potvrzuje, 

že učitelé dovedou naučit žáka jen to, čemu sami dobře rozumí, a když mají do problému 

hluboký vhled a sami věří tomu, co žákům předávají (Day, 2012). Dokud se s cíli 

pracovalo formálně, také přístup žáků k nim byl formální. Podobný posun je možné vidět 

i v oblasti čtenářství. Z analyzovaných dokumentů (MZ, PPRŠ) se dozvídáme, že ve škole 

vznikají čtenářské koutky, děti čtou i při výuce, pokud jsou hotovy se svojí prací, ráno 

v autobuse, když jedou do školy, drží knihu a čtou. To jsou hmatatelné důkazy o učení 

žáků v oblasti čtenářství. 

Z prostudovaných materiálů vyplývá (Měsíční zprávy, PPRŠ), že se učitelé ze 

Zkušené do problematiky formativního hodnocení, čtenářských strategií nebo Hejného 

matematiky ponořili v analyzovaném 3. - 5. roce podpory tak, že jejich vhled do tématu 

byl tak hluboký, že se o něj mohli dělit s kolegy z regionálních škol. V posledním pátém 

roce podpory učitelé ze Zkušené otevírali svoje hodiny pro kolegy a sdíleli s nimi svoje 
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zkušenosti i nezdary. Podporovali je ve zkoušení nových postupů a strategií a předávali 

jim vyzkoušené materiály.  

Tato napojení na žáky a profesní výzvy by nebyla možná, pokud by jim vedení školy 

nevytvořilo bezpečné prostředí, kde se cítí každý učitel být platným a přínosným členem 

společenství. Patrné je to při sledování profesního vývoje našich tří vybraných účastníků 

školy. Jiří nastupoval do Zkušené jako elév, jehož teoretické znalosti byly vzdáleny od 

praxe, jak sám říkal (Rozvojový rozhovor, 2017). Díky systému podpory začínajících 

učitelů na Zkušené, která pro nové učitele znamenala projít rolí asistenta, párového učitele 

až k samostatnému kmenovému učiteli, se Jiří po pěti letech stal důležitou oporou 

čtenářského týmu, který zkouší pracovat s důkazy o učení svých žáků. Kromě toho se 

aktivně pustil do realizace šachového kroužku, ve kterém pokračuje a úspěšně ho rozvíjí. 

Jiří je příkladem toho, jaký význam má dobře nastavený systém podpory začínajících 

učitelů a zároveň bezpečné prostředí sboru, s důvěrou pro všechny jeho členy bez rozdílu. 

Stejně tak díky dobře nastavenému klimatu ve škole a rozdělením rolí, jsme mohli 

sledovat rozvoj paní učitelky Evy, která se ve Zkušené škole mohla zapojit do rozšířeného 

vedení a participovat na dění uvnitř školy. Tento model nabízí podporu jak začínajícím, 

tak zkušeným pedagogům v rozvoji jejich potenciálu.  

Vytvoření atmosféry klidu a pohody se vedení školy podařilo i přes počáteční klima 

„odporu a odmítání“. Právě proto, že se ředitelka Dáša dovedla napojit na svoje učitele 

a jejich potřeby, na to, kde se právě pohybují v oblasti svých profesních kompetencí, 

mohla jim dát pocit jistoty a důvěry. Ředitelka šla se svým sborem do „neznáma“ a díky 

své autentičnosti ve chvílích, kdy sama nevěděla, nebo jí něco vadilo, získala podporu 

svého sboru a můžeme o ní mluvit jako o lídrovi, kterého učitelé následovali pro jeho 

názory, dovednosti a profesní znalosti. 

5.6 Závěry případové studie - Hodnocení dopadů modelu profesní 

podpory  

V této kapitole předkládáme závěrečné posouzení implementovaného 

a reflektovaného modelu profesní podpory školy, který byl podpořen projektem 

Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. v konkrétní škole. Vrátíme se k výzkumným otázkám 

a jejich prostřednictvím budeme vyhodnocovat důležité jevy a procesy spojené 

s implementací modelu profesní podpory. Budeme se zabývat (1) dopady modelu 
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podpory na (a)vedení školy, (b) pedagogický sbor, (c) učitele, (d) žáky a jejich výsledky 

v kontextu konkrétní školy jako celku. Dále budeme sledovat, (2) které komponenty 

modelu podpory se ve škole ukázaly jako funkční v kontextu konkrétní školy, popř. jak 

se model v těchto komponentech proměnil. Nakonec se vyjádříme k tomu, (3) za jakých 

podmínek implementovaný model profesní podpory v dané škole pomáhá a pojmenujeme 

(4) přínosy, limity a rizika daného modelu profesní přípravy jako celku. 

Cílem výzkumné části disertační práce bylo popsat a zhodnotit model profesní 

podpory učitelů podpořený projektem Pomáháme školám k úspěchu v podmínkách 

konkrétní školy. V úvodu jsme si položili následující otázky: 

 

1. Jaké jsou dopady modelu podpory na vedení školy, pedagogický sbor, 

učitele, žáky a jejich výsledky v kontextu konkrétní školy jako celku? 

2. Které komponenty modelu podpory se ve škole ukázaly jako funkční 

v kontextu konkrétní školy, popř. jak se model v těchto komponentech 

proměnil? 

3. Za jakých podmínek implementovaný model profesní podpory v dané škole 

pomáhá? 

4.  Jaké přínosy a jaké limity a rizika daného modelu profesní přípravy jako 

celku můžeme na základě zpracování případové studie pojmenovat? 

Posouzení přínosu pro jednotlivé účastníky modelu i modelu jako celku formulujeme 

na základě předchozí reflexe a s oporou o závěrečný Rozvojový rozhovor, který proběhl 

ve Zkušené škole s vedením školy, všemi učiteli formou Focus groups (březen, 2017) a 

se žáky (květen, 2018). Dále se opíráme o dílčí dotazníkové šetření na základě rozhovorů 

s pedagogickými konzultantkami. 

Učitelé za Zkušené projekt reflektovali formou Focus groups. V průběhu rozhovoru 

účastníci odpovídali na následující otázky: 

1. V čem vidíte hlavní dopady projektu na Vás osobně? Co se změnilo ve Vaší 

učitelské práci a výuce za posledních pět let? Které z těchto změn považujete za 

nejužitečnější pro učení žáků? 

2. V čem vidíte hlavní dopady na učitelský sbor a běžné procesy ve Vaší škole? 
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3. V čem vidíte hlavní dopady pěti let projektu na děti, které učíte? Co považujete 

za konkrétní důkazy toho, že projekt měl pozitivní dopad na učení vašich žáků? 

Pomocí kódování a poznámkování jsme jednotlivé výroky z rozhovoru uspořádali do 

skupin (kategorií), které vyjadřují podobné odpovědi na zkoumané otázky. Stejně tak 

jsme postupovali u rozhovoru s žáky. Příklady kódování jsou uvedeny v příloze 14 a 15. 

(1a) Implementovaný a reflektovaný model profesní podpory ukazuje, že jedním 

z jeho hlavních dopadů jsou uskutečněné změny ve způsobu vedení školy. S odkazem 

na kapitolu 2.1 konstatujeme, že se ředitelce podařilo vytvořit dobré klima ve školním 

sboru, jako základ pro posilování autonomie učitelů, delegování zodpovědnosti 

a profesního růstu všech pedagogických pracovníků. Delegování zodpovědnosti na 

učitele popisuje distributivní model pedagogického vedení (Rozkovcová, 2018; Harris, 

2002), který se podle výzkumu (Busch, 2012) uplatňuje ve školách s nejlepšími týmy. 

Podle Urbánka et al. (2014) tento styl řízení školy vede k dobrému klimatu školy, který 

přináší větší ochotu učitelů k inovacím. Hlavní strategií ředitelky v tomto směru bylo 

decentralizování řízení školy, projevující se především ve zrušení porad. Ředitelka dala 

podnět k vytvoření oborových subtýmů, které měly odpovědnost za mapování situace 

v dané oblasti a nastavení cílů pro další období. Tento krok vedl k delegování 

odpovědnosti za výsledky práce subtýmů na jejich vedoucí. Změna v řízení školy při 

delegování zodpovědnosti na učitele je popisována v kapitole 2.1. Tato strategie se 

ukázala jako funkční pro první dva roky modelu podpory. V třetím roce, kdy se ukázalo, 

že vedoucí týmů nejsou ve všech případech dobrými prostředníky při předávání informací 

mezi vedením školy a učiteli, tuto situaci vedení školy řešilo dalším krokem, který vedl 

k ještě větší autonomii učitelů. Ředitelka zachovala subtýmy, ale nesetkávala se s jejich 

vedoucími pravidelně. Jejich práce nebyla monitorována vedením, ale zároveň týmy 

dostaly plnou důvěru pro svoji interní práci. Tímto krokem začala skutečná iniciativa 

učitelů zdola (Fullan, 2008). Ti, kteří měli zájem o další vzdělávání či participaci na řízení 

školy, vedení přizývalo ke společným poradám k vybranému úkolu. Učitelé tak začali 

sami přejímat odpovědnost za úkoly, které si vzali za své. V posledních letech projektu 

podpořilo vedení školy autonomii učitelů ještě tím, že odbouralo povinné společné 

vzdělávání, ale nabízelo výběr z osmi školení s tím, že učitelé si podle svého zájmu 

vyberou dva. Cesta k plné autonomii školy byla poměrně dlouhá, ale pětileté období 

podpory školy bylo pro Zkušenou dostatečné. Potvrdilo se (viz kapitola 2.1), že pokud 
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pedagogické vedení dovede dostatečně delegovat a učitelé dostanou prostor a důvěru, 

zvyšuje se jejich angažovanost a participace na životě školy (Norton, 2008). 

Kvalitu vedení školy dále pozitivně ovlivnil projektem nabídnutý systém profesní 

podpory vedení školy i pedagogů. Vzhledem k velkým změnám v oblasti řízení, 

využívalo vedení školy podpory pedagogické konzultantky, která pomáhala ředitelce 

vyhodnocovat situaci v náročných chvílích rozhodování a proměny řízení školy. Nově 

vedení muselo nastavit pravidla pro spolupráci pedagogických asistentů a párových 

učitelů s kmenovými učiteli. Díky pravidelné reflexi a otevřenosti vedení ke změnám, se 

ve Zkušené podařilo nastavit funkční model podpory začínajících učitelů. Novým 

lídrům uvnitř sboru nabídla ředitelka možnost pracovat v její blízkosti jako rozšířené 

vedení školy na pozici metodik. Jejich roli přesně vymezila a zajistila tak, aby potřebné 

informace a prioritní oblasti školy byly jejich prostřednictvím přenášeny do sboru formou 

interní metodické pomoci nebo seminárními dny. Můžeme tedy konstatovat, že v oblasti 

podpory začínajících i zkušených učitelů se škole podařilo naplnit očekávané cíle. 

Seminární dny připravovali metodici ve spolupráci s pedagogickou konzultantkou 

pro ostatní kolegy na témata, které rozšířené vedení vyhodnotilo jako palčivé pro 

následující období. Učitelé se tak učili od učitelů, což přináší největší profesní posuny 

(Lieberman a Wood, 2001). S oporou o tuto zkušenost ředitelka vytvořila ve škole další 

podmínky k tomu, aby se učitelé učili od sebe vzájemně. Nastartovala oborové sdílení 

zkušeností, tedy vzájemné návštěvy ve výuce. Podle slov ředitelky (Rozvojový rozhovor, 

2017) se tato forma vzájemného učení se na Zkušené využívala málo. Další profesní 

podporou, kterou ředitelka realizovala, byly Rozvojové rozhovory s učiteli nad jejich 

Plány osobního pedagogického rozvoje. Tato setkání vyhodnotila ředitelka (Rozvojový 

rozhovor, 2017) jako velmi přínosná pro ni samotnou. Díky osobnímu setkání s každým 

učitelem si udělala představu o tom, kde je konkrétní učitel na své cestě k plnění svého 

cíle. Zároveň měla přehled o tom, na jakém tématu kdo pracuje.  

Shrneme-li přínosy modelu podpory pro kvalitu vedení školy, můžeme konstatovat, 

že se prostřednictvím projektové podpory ředitelka naučila pracovat jako lídr, kterému se 

podařilo ve škole nastavit prostředí důvěry a bezpečí. Zároveň se jí podařilo 

decentralizovat řízení školy a delegovat některé úkoly na vybrané členy sboru, kteří 

projevili zájem o spolupráci. Nastartovala interní podporu učitelů (metodici, rozvojové 
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rozhovory, oborové sdílení) a vytvořila systém podpory začínajícím učitelům. Podle 

jejích slov, byl pro ni projekt Pomáháme školám k úspěchu největším pedagogickým 

přínosem, i když přišel v závěru její pedagogické kariéry (Rozvojový rozhovor, 2017). 

Po pátém roce podpory ředitelce skončilo funkční období a v ředitelské pozici již dále 

nepokračovala. 

Porovnáme-li dopady modelu na oblast koncepce a vedení školy (Chvál, 2018), 

můžeme sledovat, že podpořená škola má jasně formulovanou vizi a strategii rozvoje ve 

svém PPRŠ, pravidelně vyhodnocuje nastavené cíle a jedenkrát ročně je aktualizuje. 

Spolupracuje s regionálními i dalšími projektovými školami, nabízí školení pro zájemce 

z řad pedagogů, pro rodiče realizuje čtenářské, šachové i matematické kavárny. Vedení 

školy se stalo vůdčí osobností pedagogického procesu. Sama ředitelka se intenzivně 

vzdělávala a využívala podpory osobního kouče. Aktivně řídila a vyhodnocovala 

pedagogické procesy, pravidelně je reflektovala. Učitelům pravidelně a systematicky 

poskytovala zpětnou vazbu k jejich práci, o které s nimi vedla rozvojové rozhovory nad 

jejich Plány osobního pedagogického rozvoje. Vedení školy nastavilo systémovou 

podporu začínajících učitelů a vytvořilo podmínky pro interní podporu profesního rozvoje 

prostřednictvím metodiků. Zároveň vedení školy pečovalo o dobré klima ve sboru, dávalo 

příležitost ke vzájemné spolupráci pedagogů a delegovalo na ně zodpovědnost ve 

vybraných oblastech života školy.  

Výše popsané charakteristiky dokládají naplnění kritéria kvality školy v oblasti 

koncepce i pedagogického vedení školy.  

(1b) Změny v řízení školy, které probíhaly v průběhu pětiletého období podpory na 

Zkušené škole, měly pozitivní dopady na klima v pedagogickém sboru a jeho vztahy 

k vedení školy i výuce samotné. S odkazem na výzkum klimatu v pedagogických 

sborech, které realizoval např. Urbánek et al. (2014) uvádíme naše zjištění, která 

Urbánkovy závěry potvrzují. Z výpovědí učitelů v Rozvojovém rozhovoru vyplývá, že 

sami vnímají velký posun v otevřenosti a spolupráci s ostatními kolegy. Dobrých 

mezilidských vztahů si učitelé velmi cení. Spolupracují rádi s kolegy napříč školou na 

různých projektech a za velký přínos vnímají různé osobnostní charakteristiky kolegů. 

Popisují, že právě osobnostní odlišnosti vedou ke komplementaritě skupiny a zdárnému 

a komplexně pojatému výsledku. Spolupráci s novým kolegou vnímají jako novou 
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zkušenost, která je obohacuje o něco nového. Za tímto respektem k druhým je podle 

učitelů pochopení osobnostních typologií kolegů, které získali na seminářích MBTI. Tyto 

typologické znalosti učitelé využívali také ve své výuce, aby mohli dobře individualizovat 

výuku ve svých třídách. Zároveň se učitelé nebáli zvát to své výuky kolegy, protože na 

Zkušené bylo nastaveno bezpečné klima a respekt k druhým, včetně jejich rozdílných 

přístupů k výuce. 

V závěrečném rozvojovém rozhovoru (2017) převažoval názor, že ve škole nikdo 

nikoho nekritizoval a velmi si učitelé cenili toho, že vedení oceňovalo jejich úspěchy, ale 

nevyzdvihovalo nezdary a slabiny. To byl motor, který startoval chuť učitelů zkoušet 

nové metody a svoje zkušenosti pak sdílet v takto bezpečném prostředí s kolegy. Toto 

klima bezpečí, důvěry a dobrých mezilidských vztahů a sdílených vizí vyvářelo kulturu 

školy, která byla předpokladem pro profesní růst učitelů a jejich společné propojování 

a hledání těch nejlepších cest ke kvalitní výuce. Fullan (2007) definuje kulturu školy jako 

hodnoty a přesvědčení, které se projevují tím, jak škola funguje. Dokladem kultury školy 

je názor, který ve sboru převažoval, že pokud učitelé budou pracovat na maximum, 

mohou podobnou atmosféru vytvářet i pro děti. Jinak řečeno, až osobní prožitek je 

přenosný na žáky. Učitel musí sám věřit tomu, co dělá ve své třídě a k čemu žáky vede. 

Učitelé šli příkladem žákům i komunikací. Snažili se s nimi jednat s respektem a hledali 

partnerské způsoby řešení problémů. K dobrému klimatu ve sboru přispěl i respekt 

k učitelovým potřebám, tedy možnost svobody výběru aktivit, kterých se bude každý 

jednotlivec účastnit a zároveň se vyjadřovat k návrhům vedení či rozšířeného vedení. 

Podle výpovědí učitelů tato svobodná volba a autonomie vedla k velké vlastní 

angažovanosti každého jednotlivce. S tím také souvisela možnost učitele zvolit si, zda 

chce nebo nechce učit s pedagogickým asistentem nebo párovým učitelem. Můžeme 

sledovat sdílené představy a hodnoty učitelů, které vytvářejí jasnou kulturu školy, což je 

podle Lazarové (2016) předpoklad pro učení uvnitř školy.  

Shrneme-li přínosy implementovaného modelu podpory pro učitelský sbor, vidíme 

jasné propojení s výsledky změn, které nastavilo v průběhu projektu vedení školy. Díky 

změnám ve struktuře řízení a nastavení autonomního prostředí a důvěry ve vlastní 

zodpovědnost, se učitelé jako celek cítili bezpečně a nebáli se tedy nových pedagogických 

výzev, které následně sdíleli s kolegy. Dělili se s nimi o svoje úspěchy, ale i neúspěchy, 

což je klíčové pro další rozvoj a posun profesních dovedností. Učitelé začali cíleně 
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spolupracovat s kolegy napříč sborem, což vedlo k dobrým mezilidským vztahům, ale 

především k rozšíření lidského potenciálu pracovních skupin. Proměna řízení školy vedla 

k vytvoření nové kultury školy, ve které se učitelům dobře „žilo“, učilo i objevovalo nové 

cesty k učení žáků. 

Porovnáme-li dopady modelu s kritérii kvality školy v oblasti kvality 

pedagogického sboru (Chvál, 2018), můžeme udělat následující shrnující výčet: učitelé 

si vedli svoje profesní portfolia, kde dokumentovali jejich profesní růst. S žáky i rodiči 

komunikovali s respektem a svým vlastním chováním modelovali prosociální chování. 

Ve škole existovala oborová sdílení a vzájemné hospitace, včetně následné zpětné vazby 

a reflexe. Vedení školy podporovalo spolupráci učitelů v subtýmech a vytvářelo učitelům 

takový rozvrh, aby mohli realizovat vzájemné návštěvy ve výuce. Pedagogové se 

účastnili minimálně dvou seminářů ročně podle svého výběru, a dvou seminárních dní, 

které pořádala škola k aktuálním tématům.  

Z výše popsaných charakteristik konstatujeme, že podpořená škola v závěru projektu 

naplnila kritéria kvalitní školy v oblasti kvality pedagogického sboru. 

(1c) Z výše popsané proměny pedagogického sboru vyplývají proměny i jednotlivých 

učitelů, kteří působili ve sboru. Hlavní dopady modelu podpory na učitele můžeme 

charakterizovat jako syntézu změn, které probíhaly jak na úrovni školy, tedy delegování 

zodpovědnosti za učitele ve formě práce v subtýmech, tak na úrovni jejich oborových 

výzev, které jim přinášela pedagogická konzultantka nebo které čerpali na oborových 

sdíleních v rámci projektových škol. Profesní učení ve škole mělo zčásti kolaborativní 

charakter, zčásti mělo formu individuální konzultací s PK, později s metodičkami. 

Postupem času učitelé sdíleli svoji výuku v rámci subtýmů, oborových sdílení nebo 

prostřednictvím párové výuky. Tento trend (oslabení role PK) potvrzují i závěry 

výzkumu, který realizovala Lazarová (2016). Ve škole pracovala skupinka učitelů, která 

naplňovala znaky učící se komunity. Darling-Hammond (2017) uvádí, že tyto formy 

výuky vykazují velkou efektivitu a mají silný dopad na učení žáků. Učitelé v projektu 

rozvíjeli své profesní kompetence ve značné šíři. Témata, kterými se učitelé na Zkušené 

začali v průběhu projektu intenzivně zabývat, byl konstruktivistický model výuky a s ním 

spojený symetrický přístup v komunikaci. Obě témata se objevují v odborné literatuře 

jako důležitý předpoklad pro kvalitní výuku (např. Kalhous, Obst, 2009). Další velká 
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témata, která učitelé začali realizovat ve svých třídách, byla možnost volby pro žáka 

a zapojení žáků do spolutvoření kritérií úspěchu. Tím se učitelům podařilo delegovat na 

žáky odpovědnost za vlastní vzdělávací výsledky (Hattie, 2012), což má velký vliv na 

výsledky učení žáka. Na základě poznatků ze semináře o teorii typů (MBTI), někteří 

učitelé začali připravovat výuku tak, aby se všichni žáci zapojili podle svých 

typologických předpokladů. Velkým tématem bylo čtenářství a jeho rozvoj. V několika 

případech se dokonce začali zabývat důkazy o učení v oblasti čtenářství, což vede 

k dobrému porozumění žákova učení. Na jejich základě může učitel aktuálně modifikovat 

svoji další výuku, která respektuje žákovi aktuální možnosti (Timperley, 2011). Tyto 

změny v práci učitelů přineslo dobré klima ve škole, které podpořilo kulturu učící se školy 

(Pol, 2013). 

Shrneme-li dopady implementovaného modelu podpory na učitele, vidíme jasné 

propojení s nastavením dobrého klimatu ve škole. Bezpečné prostředí nastartovalo práci 

učitelů na nových profesních výzvách. Ty přinášela pedagogická konzultantka nebo 

setkání s učiteli z ostatních projektových škol. Při analýze témat, kterými se učitelé 

v průběhu modelu podpory začali zabývat, vidíme zaměření na ty oblasti výuky, které 

mají velký dopad na učení žáků tj. na formativní hodnocení a tvorbu kritérií, individuální 

podporu, důvěru v žáka, delegování zodpovědnosti žákovi za vlastní učení a na čtenářství 

(Hattie, 2012). 

 (1d) S oporou o výpovědi dotazovaných žáků 8. a 9. ročníků můžeme konstatovat, 

že žáci sami vnímali velkou snahu učitelů rozvíjet a motivovat žáky ke čtení. Sami žáci 

vidí smysl školy v tom, že by je měla naučit prezentovat svoje názory před ostatními 

a kriticky myslet. Komunikaci s učiteli vnímají žáci jako partnerskou, až na malé 

výjimky. Vyhovovalo jim, že znají předem kritéria hodnocení a vědí, co bude učitel 

hodnotit. Dále si uvědomovali, že je učitelé podporovali v přemýšlení a chtěli, aby si na 

některé věci přicházeli sami. Věděli, že se učitelé vzdělávají a v jejich výuce nové věci 

zkouší. Podle Robinson (2008) má největší dopad na učení žáků to, když se vzdělávají 

všichni učitelé i vedení školy.  

Výpovědi žáků 8. a 9. ročníku potvrzují slova učitelů o tom, jakým směrem 

zaměřovali svoje pedagogické působení v uplynulých pěti letech. Dopady pedagogického 

vlivu jsou zde explicitně popsány a potvrzují tak slova učitelů.  
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Je zajímavé sledovat, jak žáci, kteří prošli pětiletou podporou, vnímají přínos školy 

a výuky vůbec. Podle nich by je škola měla naučit číst a psát, ale také prezentovat se před 

ostatními, kriticky myslet a dodržovat pravidla. To znamená, že tradiční školní hodnoty, 

jako jsou znalosti, pro tyto žáky nejsou zásadní. Vyhodnocování informací a přemýšlení 

o nich je deviza, kterou žáci vnímají jako potřebnou pro jejich další život.  

Porovnáme-li dopady modelu s kritérii kvality školy v oblasti výuky (Chvál, 2018) 

a jejího dopadu na žáky, sledovali jsme následující změny: učitelé se ve výuce snažili 

realizovat konstruktivistický model výuky, pracovali s cíli hodiny pro žáky. Svoje hodiny 

pravidelně reflektovali s kolegy. Využívali znalostí ze seminářů MBTI 

a individualizovali výuku tak, aby byly naplněny potřeby každého žáka. K hodnocení 

používali kritéria, která stanovují společně se žáky. K návštěvám v hodinách používali 

hospitační záznamy, které si archivovali do svých portfolií. Ve výuce využívali čtenářské 

kontinuum, které jim pomáhalo stanovovat aktuální čtenářské cíle. 

 Položíme-li si otázku, co charakterizuje kvalitu školy, můžeme konstatovat, že 

pokud výsledky školy v jednotlivých oblastech porovnáme s kritérii dobré školy, kterou 

popisuje Chvál (2018) viz kapitola 2.2, tato škola naplňuje všechna kritéria kvalitní 

školy. V oblasti řízení má svoji dlouhodobou vizi a strategii, vytvořila bezpečné klima, 

klade důraz na profesní rozvoj pedagogů, pracuje s cíli v oblasti výuky a její kvality. 

 Pokud bychom se na školu chtěli podívat optikou profesní komunity (Fullan, 

2008), nebo učící se organizace (Pol, 2007, 2011), v zobecněné rovině budeme hledat 

tyto znaky: zaměření na výuku, důkazy o učení studentů jako strategie pro zlepšení výuky, 

podpora vzájemného učení učitelů (Fullan, 2008). Zpracovaná a vyhodnocená data, 

popsaná v textu výše dokládají, že naše škola naplňuje znaky učící se organizace. Fullan 

(2008) uvádí, že pro profesní učení školy jako komunity, ve které se učitelé učí jeden od 

druhého, je zásadní, aby komunita byl vedená ředitelem, který k takovému učení vytváří 

podmínky. A tato podmínka byla splněna.  

Domníváme se, že výše popsaným výčtem charakteristik, kterými škola po ukončení 

podpory disponuje, jsme prokázali, že reflektovaná výzkumná studie ukázala jasný přínos 

podpořené škole jako celku i jednotlivým aktérům. 

 (2) Kvalitativní změny, které proběhly na Zkušené, proměnily školu jako celek. 

Lze konstatovat, že tyto změny jsou rovněž důsledkem postupné implementace a dalšího 
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vývoje jednotlivých komponent modelu podpory, které model do Zkušené s sebou 

přinesl. Na základě reflexe průběhu projektu jsme vybrali šest hlavních činitelů, které 

měly zásadní vliv na kvalitativní proměnu Zkušené školy. Jsou to: pedagogická 

konzultantka, autonomie, pedagogičtí asistenti a pároví učitelé, metodici a síťování škol. 

Jednotlivým komponentám nepřiřazujeme váhu ani důležitost, jejich pořadí je náhodné. 

Všechny velkou měrou ovlivnily procesy, které vedly k proměně školy.  

Jednou z důležitých komponent projektu byla pedagogická konzultantka. Její role 

byla popsána v kapitole 5.4. Zde budeme mluvit o roli PK obecně, tedy o všech 

konzultantkách, které působily na naší sledované škole. V naší analýze budeme vycházet 

také z valuačního výzkumu práce pedagogických konzultantek, který pro účely projektu 

Pomáháme školám k úspěchu, realizovala v roce 2014 Lazarová et al. Na začátku 

projektu byla PK vnímána ve sboru jako synonymum pro projekt. V případě Zkušené 

školy byla v prvním roce podpory především prostředníkem mezi vedením školy 

a pedagogickým sborem. Sbor do PK projektoval svá očekávání změn v oblastech školy, 

které si přál vyřešit. V prvním roce PK věnovala hodně energie do nastavení dobrých 

mezilidských vztahů s jednotlivými učiteli. Ukázalo se, že teprve až když učitelé PK 

začali důvěřovat, otevřeli dveře do své výuky. Naopak vedení školy přijalo PK jako 

velkou oporu v obtížných situacích hned od začátku, kdy nově nastavovalo pravidla 

komunikace s učitelským sborem. Ředitelka velmi oceňovala nestrannost a nadhled, který 

PK do řešení přinášela. Po uklidnění situace a nastavení příznivého klimatu ve škole, byla 

její role více mentorská a metodická. Přinášela učitelům nové podněty k zamyšlení, někdy 

je zneklidňovala svými otázkami, aby zaměřili svoji pozornost na ty oblasti výuky, které 

byly v centru pozornosti projektu nebo školy. Ve sboru také lektorovala a působila jako 

nositel inovací a změn. Modelovala přímo ve třídách vybrané učební strategie nebo 

principy. S vedením školy diskutovala vize a strategie školy a pomáhala ředitelce 

komunikovat změny v řízení se sborem. 

Z obsahové analýzy Měsíčních zpráv, PPRŠ a Rozvojových rozhovorů není patrné, 

že by učitelé vnímali osobu pedagogické konzultantky jako zásadní pro proměnu jejich 

přemýšlení o jednotlivých oblastech výuky. Ani z výpovědí jednotlivců nevyplývá, že 

jejich osobní profesní posun by byl nějak spojen s osobou PK. Na rozdíl od vedení školy, 

které explicitně popisuje přínos PK ve škole pro udržení odborné a profesní linie. Zároveň 

oceňovalo její odstup a nezainteresovanost při řešení interních problémů. Stejně jako 
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Lazarová (2016) jsme zjistili, že role pedagogické konzultantky byla v průběhu podpory 

postupně upozaďována, a jejím dalším úkolem bylo pomáhat nově se rodícím školním 

lídrům najít svoje místo ve škole a podporovat je v jejich metodické práci. 

Závěrem můžeme konstatovat, že pedagogická konzultantka byla 

v implementovaném modelu podpory důležitou komponentou, která a) pomáhala vedení 

školy měnit ustálené struktury v oblasti řízení b) byla osobou, která učitelům a vedení 

školy přinášela nové impulsy, c) stala se garantem kvality oborových změn např. 

čtenářského kontinua, konstruktivistické výuky a formativního hodnocení a to i přesto, 

že v reflexích učitelů není zmiňována ve výše uvedených přínosech. Ve Zkušené se 

podařilo PK propojit se životem školy jako s její součástí a podpora, kterou PK realizovala 

ve vztahu k jednotlivým učitelům i sboru jako celku, se stala prostředníkem výzkumu 

Lazarová (2016) o přínosu PK v podpořených školách přinesly zajímavá zjištění. Podle 

autorky studie, pedagogické konzultantky výrazně přispěly k budování organizačního 

učení v komunitě, blíže kapitola 4.3.2.  

Dalším důležitým principem, který projekt s sebou do Zkušené přinesl, byla 

autonomie školy, učitelů i žáků. Tato oblast byla ve středu zájmu vedení školy ve všech 

aktivitách a krocích, které vedení podniklo a to od začátku projektu. Výsledkem bylo 

takové klima sboru, ve kterém panuje naprostá důvěra v kvality každého jednotlivce, 

v jeho schopnost sebereflexe. Prostředí školy se díky nastavené autonomii učitelů stávalo 

bezpečnějším. Důsledkem toho bylo, že se učitelé vzájemně respektovali a využívali 

svých osobnostních charakteristik ve prospěch rozvoje školy. Z rozvojového rozhovoru 

(2017) můžeme vyčíst, že učitelé se rádi setkávají napříč sborem a spolupracují spolu na 

úkolech bez ohledu na svoje oborové zaměření (srov. Urbánek et al., 2014). Vedení 

podporovalo individuální aktivity pedagogů a většinu akcí založilo na dobrovolnosti. 

Jedná se o školení sboru nebo pracovní setkání k plánování a participaci na chodu školy 

(PPRŠ 2016/17). 

Výše zmíněný princip autonomie se promítal i do další důležité formy podpory, která 

měla výrazný dopad do výuky a na žáky – asistenti pedagoga a pároví učitelé. 

Z výpovědí učitelů v Rozvojovém rozhovoru (2017) a z dotazníkového šetření (2014) je 

patrné, že sami asistenti i pároví učitelé vnímají možnost spolupracovat s kmenovými 

učiteli jako velké profesní obohacení. Díky této spolupráci se na Zkušené nastartoval 
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model společného plánování, společného učení i společné reflexe, který vedl 

k rychlým profesním posunům zainteresovaných učitelů (viz kapitola 4). Spolupráce 

učitelů a asistentů s sebou přinesla i další možnosti – otevření dosud uzavřené výuky 

a příležitost nechat kolegu nahlédnout do vlastních pedagogických strategií. To s sebou 

přineslo potřebu umět poskytovat popisnou zpětnou vazbu. Sbor se na základě toho začal 

vzdělávat v popisném jazyce a poskytování popisné zpětné vazby. Nesporným přínosem 

této formy výuky byla možnost individualizace výuky a respektování potřeb žáků.  

Čtvrtou hlavní komponentou projektu, která měla velký vliv na proměnu profesních 

kvalit učitelů ve škole, byli metodici. Vznik jejich pozice inicioval projekt, ale 

v zamýšlené koncepci projektu byli uváděni jako mentoři s nabídkou vzniku jejich pozice 

od druhého projektového roku. Vzhledem ke kontextu Zkušené školy, ředitelka tuto 

pozici odmítla ustanovit. Vyhodnotila ale, že by pro zlepšení vztahů mezi učiteli 

a vedením prospělo tuto pozici obsadit. Rozhodla se tedy pro ustanovení pozice metodika. 

Tento název na Zkušené zůstal i dalším pedagogickým lídrům po celou dobu projektu. 

Jejich přínos byl ve druhé části projektu velký. Byli nositeli změn směrem ke sboru 

svým příkladem výuky i školení, které společně s PK připravovali. Dopad jejich aktivit 

na konkrétní učitele byl značný. Dobře znali potřeby učitelů a na ně uměli cílit společná 

setkání. Mentoři byli na Zkušené důležitou součástí rozšířeného vedení školy a jejich 

interní pomoc začínajícím učitelům i všem, kteří měli chuť sdílet svoje zkušenosti, je 

podložena reflexemi učitelů v Měsíčních zprávách z let 2014-17. 

 Poslední z nejvýznamnějších komponent projektu, které byly implementovány do 

života Zkušené školy, byla sdílení na úrovni učitelů i škol (síťování). S odkazem na 

teoretickou část v kapitole 4.2.1 profesní učící se komunity (Wu, 2016; Darling-

Hammond et al., 2017) se implementací modelu podpory ukázalo, že interní oborová 

sdílení v rámci školy přinesla učitelům prostřednictvím reflexe od kolegů informace 

o jejich profesním růstu. Meziškolní a meziprojektová setkání učitelům přinášela 

informace o tom, jak si jako škola vedou v různých oblastech rozvoje. Prostřednictvím 

zpětné vazby od kolegů z jiných škol nebo sledováním hloubky diskusí na učitelských 

fórech si Zkušená škola dělala obrázek toho, jak si stojí mezi ostatními školami. Z analýzy 

prostudovaných materiálů vyplývá, že inspirace z ostatních škol byla velkým přínosem 

převážně v prvních letech projektu. V závěru projektu se škola zaměřila na otevírání 

školy zájemcům a sdílení nabytých zkušeností prostřednictvím pořádání seminářů uvnitř 
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školy, které lektorovali interní metodici. Škola tím naplnila cíl podpory v oblasti 

předávání zkušeností a síťování škol.  

Podle Lazarové (2016, s. 117) je pro podporu učení ve školách nezbytné zajistit šest 

základních podmínek: 1. Budovat udržitelný systém podpory 2. Podporovat kulturu školy 

3. Reflektivní praxe 4. Učení pro kvalitu a kompetence 5. Podpora pro vzdělavatele 

učitelů 6. Změna paradigmatu. 

(3) Podmínky, za kterých implementovaný model profesní podpory v dané škole 

pomáhá. Lazarová (2016) uvádí šest podmínek, které jsou důležité zajistit pro fungování 

učení uvnitř školy. Na základě našich empirických zkušeností z realizovaného výzkum 

i s ohledem na publikovaná výzkumná zjištění v této oblasti, jsme stanovili podmínky 

vlastní.  

Podmínky, které ovlivnily funkčnost implementovaného modelu profesní podpory 

v konkrétní škole, utvářelo mnoho faktorů. V následujícím textu jsme podmínky 

zobecnili a rozdělili na vnitřní a vnější. Z těch nejvýznamnějších vnitřních podmínek 

jmenujme především vedení školy a jeho otevřenost, nastavení ke změně a chuti pracovat 

na svém profesním růstu lídra školy. Pro úspěch rozvoje celé školy je nezbytné, aby 

ředitel dokázal vytvořit takovou kulturu, ve které se učitelé cítí svobodně, autonomně, 

bezpečně a zároveň cítí vlastní odpovědnost za svůj vlastní přínos škole jako celku. Dále 

je v jeho kompetenci podporovat učitele v jejich práci tak, aby měli zájem zlepšovat 

vzdělávací výsledky svých žáků a vnímali smysl a užitečnost pracovat na svém dalším 

profesním rozvoji. Je nepochybné, že učitelé v pedagogickém sboru disponují různou 

mírou angažovanosti a mají různou míru motivace pro změny ve své pedagogické práci. 

Nezbytnou součástí úspěchu a funkčnosti implementace profesní podpory je přijetí 

smyslu změn celým týmem, tedy vedením školy, učiteli i dalšími pedagogickými 

zaměstnanci. Ukázalo se, že když pedagogický sbor vidí, že vedení školy se také „učí“ 

svoje lídrovské dovednosti a je v těchto krocích transparentní vůči sboru, prohlubuje to 

vzájemné vztahy a buduje se tím atmosféra důvěry. Svými „zaškobrtnutími“ a někdy 

i přiznanou bezradností se ředitel stává pro učitele autentickým, důvěryhodným a učitelé 

se pak sami nebojí pouštět do nových profesních výzev. Vědí, že chyba je součástí učení, 

stejně jako u žáků. Je důležité, aby všechny kroky, které vedení školy podniká, byly 

s celým týmem pravidelně reflektovány a vyhodnocovány. Teprve, když si učitelé zažijí 
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tento model profesního učení na sobě a uvěří jeho smyslu, mohou s důvěrou předstoupit 

před žáky se svými obavami nebo pochybnostmi a i pro ně jsou mnohem víc autentičtější 

než autoritativní učitel, který má vždy pravdu. Otevřená komunikace, při které se sdílí 

svoje pocity, nelady a pochybnosti, je základem školy, která pracuje na svojí kvalitativní 

proměně, ať je to pozice ředitele nebo žáků. Ze zásadních vnějších podmínek jsme pro 

kvalitativní proměnu škol vybrali princip dlouhodobosti. Pětileté období podpory se 

ukázalo jako dostatečné pro nastartování změn uvnitř sboru i školy jako celku. Díky 

vlastní postupné cestě objevování a zároveň reflektování zvolených cest učitelé na 

konkrétní škole ušli velký kus cesty v nahlížení na pedagogické obsahy i strategie výuky. 

Ukázalo se, že nemělo význam uspěchat změny tím, že by inovace byla implementována 

do školy bez vnitřního pochopení a přijetí. Z vnějších podmínek dále důležitou roli zde 

hrála průvodcovská role pedagogické konzultantky, především její nedirektivní přístup 

a vytrvalost nepřebírat zodpovědnost za rozhodnutí, které činilo vedení školy. PK byla 

trpělivá, navazovala svoji aktivitu na proces postupného profesního zrání. 

Vyhodnocovala připravenost pedagogického sboru na další profesní kroky. A to 

u jednotlivců, ale zároveň v celém sboru. Přinášela učitelům profesní výzvy, které byly 

v jejich zóně osobního rozvoje. Díky tomu učitelé tyto výzvy přijímali jako součást svojí 

profesní práce a nevnímali PK jako nositelku „povinností“, kterým jsou učitelé vystaveni 

z pozice projektu. Díky respektování tempa a vstřebávání změn, se nahlížení učitelů na 

kvalitu výuky stalo záležitostí i potřebou. Podařilo se tedy zvnitřnit potřeby učitelů a role 

pedagogické konzultantky byla upozaděna do role průvodce. Můžeme tedy konstatovat, 

že role PK v modelu podpory má smysl v případě, že vyhodnocuje svoje kroky podpory 

a utlumuje svůj vliv na změny v pedagogickém sboru. Poslední vnitřní podmínkou 

úspěchu se ukázalo rozšiřování autonomie u pedagogů a jejich zapojování do oblasti 

řízení a přijímání nových rolí. V konkrétní škole to byly pracovní skupiny pro přípravu 

jednorázových akcí (sdílení škol, čtenářské kavárny), ale i dlouhodobé vyhodnocování 

dopadů práce (práce s portfoliem, formativní hodnocení…) a v neposlední řadě také nové 

pozice pro lídry z řad sboru – metodiky. Ustanovením jejich pozice získala škola interní 

podporu pro všechny, kteří měli zájem sdílet svoje zkušenosti a profesně růst 

v oblastech, které metodici nabízeli. Toto delegování odpovědnosti přineslo vedení školy 

zajištění stejné hladiny znalostí v oborových oblastech, např. čtenářství. Metodikům tato 
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pozice přinesla motivaci k další profesní angažovanosti, která s sebou nesla také 

odpovědnost za dokončení započatých kroků.  

(4) Jaké přínosy, limity a rizika daného modelu profesní přípravy jako celku 

můžeme na základě zpracování případové studie pojmenovat? 

 Nejvýznačnějším přínosem je celková inovace modelu řízení školy, který pracuje 

se zásadními principy ve změně řízení. Vedení školy deleguje dílčí zodpovědnost na 

jednotlivé učitele. Změny vedou k autonomii a sdílené odpovědnosti za dění ve škole. 

S tím souvisí, že reflektovaný model přináší nové role. Z vnějších rolí je to pedagogický 

konzultant, z vnitřních rolí interní metodik, asistent pedagoga a párový učitel. Cílem 

modelu je profesní rozvoj a nastartování interního vzdělávání uvnitř školy tak, aby škola 

zajistila profesní podporu všem učitelům i bez vnější podpory pedagogické konzultantky. 

Z analýzy dostupných materiálů je vidět, že učitelé zvýšili svoje profesní kompetence 

a žáci umí pojmenovat změny, které učitelé do výuky přinesli. Je důležité připomenout, 

že tento model profesní podpory nestojí na kontrole zvládání dovedností nebo osvojování 

kompetencí. Tento princip se ukazuje jako zásadní pro hledání vlastní cesty školy k jejímu 

profesnímu rozvoji. 

Implementace modelu profesní podpory v konkrétní škole ukázala jasné pozitivní 

dopady na vedení školy, učitele i samotné žáky. V souvislosti s tímto konstatováním ale 

vidíme i jisté limity popsaného modelu. Tento model byl realizován v podmínkách, které 

nejsou standardní pro každou základní školu. Nadace Kellner Family Foundacion 

finančně zajistila konkrétní škole personální obsazení pozic pedagogický konzultant, 

asistent a párový učitel, a to po dobu pěti let. V průběhu podpory k těmto pozicím přibyla 

ještě pozice metodika se sníženým úvazkem 1-2 hodiny z učitelského platu, který tímto 

projekt dorovnával. Kromě toho škola dostala další finanční balíček pro vlastní potřeby, 

např. na odměny učitelů, nákup knih do školních knihovniček, výjezdy pedagogického 

sboru a další semináře, školení a setkávání učitelů v rámci projektu. Limity a rizika 

projektu můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Z vnějších limitů podpory je to velká 

finanční náročnost a neexistující legislativa, která by uzákonila roli interního metodika 

nebo mentora. V navrhovaném Kariérním systému (viz kapitola 3.2), který nebyl 

schválen, by tuto roli zajišťoval stupeň 3 lídr školy. V současné době nemají ředitelé škol 

žádnou legislativní oporu pro dlouhodobou finanční odměnu mentora ani konzultanta. 
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Za vnitřní riziko, které může ohrožovat představený model profesní podpory, 

můžeme považovat také velkou časovou náročnost, která je kladena na učitele. 

Představený model podpory je založen nejen na individuálních konzultacích, ale také 

školeních a výjezdech celého sboru, dále sdíleních mimo školu v rozsahu několika dní. 

Tento výčet ukazuje, že hodiny nad rámec úvazku učitele jsou vysoké a může nastat 

situace, že učitelé nebudou ochotni pracovat nad rámec svého úvazku.  

Pokud se na model podpory podíváme z projektového hlediska, můžeme ho graficky 

znázornit pomocí projektového trojimperativu. V něm je znázorněna provázanost tří 

základních parametrů: čas (time), peníze (cost), výsledek (product). Změna jednoho 

z parametrů vede ke změně minimálně jednoho z dalších. V našem případě to znamená, 

že pokud by projekt nebyl dostatečně finančně dotován, zmenší se dopady na kvalitu 

školy nebo bude proces proměny školy probíhat v delším čase, než probíhal popsaný 

model.  

Dalším rizikem může být fluktuace pedagogů, tzn., že dlouhodobá podpora, která 

byla zprostředkována konkrétnímu učiteli v konkrétní škole, nebude využita pro potřeby 

konkrétní školy. Na druhou stranu se podpora přesune z podpořené školy na školu jinou, 

kde může být stejně dobře využita při výuce. 

Výše zmíněná rizika i limity lze ošetřit tak, aby projekt byl funkční i za mírně 

pozměněných projektových podmínek. To znamená, se snížením finanční dotace 

prodloužit čas, za který má škola dojít ke kvalitativní proměně nebo nastavit nižší 

očekávání od kvalitativních změn v konkrétní škole.  

Domníváme se, že implementovaný model je pro školu přínosný, ale má svoje limity, 

které se odvíjí od vytváření vnitřních a vnějších podmínek. 
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Závěry a diskuse 

 

Klíčovým tématem této práce byla profesní podpora učitelů v kontextu školy jako 

celku. Cílem bylo prokázat, že prostřednictvím profesní podpory může škola jako celek 

dosahovat vyšší kvality výuky. Školou jako celek jsme měli na mysli vedení školy, učitele 

i žáky. Při řešení této otázky jsme vycházeli z následujících předpokladů: Škola, která 

dlouhodobě využívá profesní podpory pedagogů, zvyšuje kvalitu pedagogické práce. 

Model individuální profesní podpory učitelů přináší zvyšování vzdělávacích výsledků 

žáků.  

Na základě těchto výroků jsme formulovali následující výzkumné otázky: Jaké jsou 

dopady modelu podpory na vedení školy, pedagogický sbor, učitele, žáky a jejich 

výsledky v kontextu konkrétní školy jako celku? Které komponenty modelu podpory se 

ve škole ukázaly jako funkční v kontextu konkrétní školy, popř. jak se model v těchto 

komponentech proměnil? Za jakých podmínek implementovaný model profesní podpory 

v dané škole pomáhá? Jaké přínosy a jaké limity a rizika daného modelu profesní podpory 

jako celku můžeme na základě zpracování případové studie pojmenovat? Odpovědi na 

položené otázky jsme se v průběhu práce snažili dokládat a opírat o odborné zdroje 

a výzkumné sondy, ale také o autentické zdroje, které byly vytvořeny v konkrétní škole.  

Práce se zabývala tématem v pěti kapitolách. První kapitola představila základní 

teoretické pojmy týkající se této práce. Hledali jsme definici pojmu kvalita a vymezili 

jsme teoretický rámec naší práce. Ve druhé kapitole jsme se věnovali kvalitě školy, 

oblastem jejího hodnocení. Dále vlivem pedagogického vedení a řízení na klima a kulturu 

školy a pedagogického sboru. Tato kapitola byla zakončena výzkumnými šetřeními 

v oblasti kvality školy. Ve třetí kapitole jsme se zabývali kvalitou práce učitele a tím 

spojenými východisky pro vznik pedagogických standardů, jako nástroje pro zvyšování 

pedagogických kompetencí. Věnovali jsme se popisu tří různých funkcí standardů 

a uvedli jsme příklady profesních standardů, které jsou využívány u nás i v zahraničí. Ve 

čtvrté kapitole jsme se věnovali profesnímu rozvoji učitelů, popsali jsme některé z forem 

a technik, které podporují reflektivní a badatelský přístup k profesnímu učení a mají 

prokazatelně dopad na zlepšení žákovských výkonů. V páté kapitole jsme se věnovali 

analýze a reflexi implementovaného modelu profesní podpory v konkrétní škole. 
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Teorie, výzkumná zjištění i příklady z praxe ukázaly, že profesní podpora učitelů má 

pozitivní dopady na výsledky jejich práce i na školu jako celek, pokud jsou splněny určité 

podmínky. Závěry případové studie – Hodnocení dopadů modelu profesní podpory, 

uvedené v kapitole 5.6 ukazují přínosy profesní podpory za předpokladu, že jsou splněny 

následující vnitřní podmínky. Vedení školy je otevřené změně především ve způsobu 

řízení školy. Základem změny je decentralizace vedení a posilování autonomie učitelů, 

včetně delegování zodpovědnosti na jednotlivé učitele. Proměna školy v oblasti řízení 

s sebou nese i zásadní změnu otevřené komunikace mezi vedením a učiteli, která je 

důsledkem pozitivního klimatu v celé škole. Zvnitřnění sdílených principů a vizí se potom 

promítá do kultury celé školy. Za důležitou vnější podmínku považujeme přítomnost 

osoby, která plní roli průvodce vedení školy, ale i jednotlivých učitelů na cestě jejich 

profesního rozvoje. Tato osoba přináší škole profesní výzvy, ale zároveň pomáhá vedení 

školy reflektovat aktuální stav a formulovat nové rozvojové cíle. Důležitou vlastností je 

upozaďování jejího vlivu a předávání svých kompetencí lídrům školy. Za další důležitou 

vnější podmínku považujeme dlouhodobost. Ukázalo se, že pětileté období je dostatečné 

pro nastartování a realizaci změn v oblasti kvality výuky a zároveň v oblasti autonomie 

školy jako celku za předpokladu, že škola má vnější podporu, která plní roli kritického 

přítele a zároveň mentora. 

Nejvýznamnějším přínosem implementovaného modelu profesní podpory je celková 

inovace modelu řízení školy, která s sebou přináší pozitivní dopady na změnu 

komunikace uvnitř školy a tím na kulturu školy.  

Pokud budeme identifikovat limity a rizika, musíme si uvědomit jistou finanční 

náročnost, která s sebou nese omezení pro realizaci modelu profesní podpory v jiných 

podmínkách. Rizikem, které se ukázalo, je velká časová zátěž učitelů, která je spojena 

s několikadenními výjezdy mimo školu, nebo prací nad stanovený úvazek učitelů. Dalším 

limitem se ukázala neexistující legislativa, která by pomohla škole jmenovat a financovat 

podpůrné role, které jsme v implementovaném modelu vyhodnotili jako přínosné pro 

zvyšování kvality školy. 

Představený a reflektovaný model profesní podpory přináší inovativní přístup 

k rozvoji školy jako celku. Je dokladem, že proměna školy závisí na každém jednotlivci. 
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Nejvýraznějším aktérem se ukazuje ředitel školy, který svým autentickým příkladem 

profesního učení může inspirovat ostatní kolegy. Důležitý je každý konkrétní učitel, který 

naplněním svých profesních cílů pomáhá realizovat vizi školy, kterou si škola společně 

vytyčila.  

Věříme, že přínosy tohoto modelu profesní podpory učitelů přinesou další diskuse 

o jeho proměnách, inovacích a možnostech realizace v aktuálních podmínkách 

současných škol.
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