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ÚVOD

Motto:

„Učitel - profese, o níž byly napsány miliony nejrůznějších stránek nejrůznějších
textů, psány divadelní hry, natáčeny filmy, profese chválená, kritizovaná i pomlouvaná.
Kde by však společnost byla, kdyby této profese nebylo?"
M. Soldán

V životě každého člověka se vyskytne mnoho cest, kterými se může dát. Každý z
nás si vybírá svou cestu, pro sebe nejschůdnější, podle svého naturelu a v kontextu
nastávajících životních situací, a také podle toho, jací lidé nás obklopují. Všichni máme
rodiče, příbuzné, přátele, kamarády, známé, spolužáky, spolupracovníky, idoly, vzory,
učitele... Tito lidé nás zároveň nějakým způsobem ovlivňují. Setkávání snimi nás
mění, ale určitě mění i ty druhé. Ovlivňujeme se tedy navzájem. Každý člověk je
naprosto neopakovatelná osobnost, ke které nikde na světě neexistuje identický
duplikát. Na svých cestách tedy můžeme potkat mnoho lidí a máme tu jedinečnou
možnost se od sebe navzájem mnohému naučit.
Jak už jsem se zmínila, setkání s lidmi nás mění. Někteří nás promění nepatrně,
v podstatě velmi málo. Existují ale lidé, jež nás mění poměrně ve velké míře. Mezi ně
zajisté patří učitelé. Jsou to ti, kteří nám mohou ukázat různorodé cesty, po nichž se
můžeme vydat. Pomáhají nám objevovat sama sebe, odkrývat v našem nitru schopnosti,
o kterých jsme neměli ani tušení. Takovýhle člověk může obrovskou měrou ovlivnit
nejen naši osobnost, ale celý náš život. Všichni někoho takového potřebujeme, ale
nejvíce snad děti. Děti, jež se těší, až jim někdo odkryje tajemství čtení a psaní, až jim
někdo pomůže proniknout do spletitého světa čísel, až jim někdo na vycházce v lese
bude vyprávět o zvířátkách a rostlinkách a v neposlední řadě až jim někdo ukáže, že
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důvěra, ochota pomáhat a vzájemná tolerance jsou lepšími společníky než nedůvěra,
sobectví a zloba.
Učitel by měl být tím, kdo se snaží ze sebe pro ostatní vydat to nej lepší, co se
v něm skrývá a zároveň si plně uvědomuje, co znamená pokora v jeho práci. Měl by to
být člověk, který si rád hraje, rád objevuje, ale zároveň dokáže nést odpovědnost za
sebe, za druhé a za vykonanou práci.
O tomhle všem by měla být tato diplomová práce. O nalézání té nej vhodnější
cesty, o nalézání pokory a odpovědnosti, kterou na sebe učitel bere. Je to cesta člověka,
jenž se rozhodl nabídnout ostatním ze sebe to nejlepší a nejvzácnější.
Tématem této diplomové je mapování problémů mezi současnými začínajícími
učiteli, nahlédnutí do oblasti jejich postojů, názorů, pocitů, prožívání a také jejich
zpětné zhodnocení přípravy, kterou prošli během svého studia.
Diplomová práce má dvě části. V teoretické části se zaměřuji na problematiku
učitelské profese, její charakteristiku a etapy a také charakteristiku „ideálního" učitele.
Dále se zabývám změnami v pojetí učitelské profese, měnícími se nároky na učitele
v současné době, novými rolemi, kompetencemi a standardy. V popředí mého zájmu je
učitel primární školy, zabývám se tedy také specifickým postavením učitelů primární
§koly a jejich vzděláváním.
Praktická část diplomové práce zahrnuje výzkum zaměřený na mapování
problémů současných začínajících učitelů na 1. stupni ZŠ. Základním úkolem bude
zkoumání postojů a názorů současných začínajících učitelů - jejich pojetí učitelské
Profese, pojetí kvalitního učitele, pojetí hodnot a klíčových cílů vzdělávání. Dále bude
analyzováno prožívám prvních let učitelské činnosti a zjišťovány subjektivní reflexe
učitelského vzdělání z hlediska připravenosti pro současné pojetí školy.

7

Teoretická část práce

1

Historický vývoj učitelství

Mezi různými typy povolání nalezneme ta, která mají historii svého trvání
poměrně krátkou a pak taková, jež jsou spjata s vývojem lidstva od samého počátku.
K těm bezesporu patří učitelství. V pravěkých společenstvích se nepochybně musely
vyskytovat nějaké způsoby, jimiž se z generace na generaci předávaly poznatky z
různých oblastí a také řemeslné dovednosti. Toto předávání poznatků, informací a
dovedností zřejmě zajišťovali ti nejzkušenější (náčelníci kmenů, šamani, stařešinové,
kněží). Byli v podstatě prvními vyučovacími subjekty v historii lidstva.
Podle Průchy (2002) jsou nejstarší formy učitelské profese v dnešním slova
smyslu ovšem podle historických pramenů spolehlivě doloženy zdoby, kdy ve
starověkých státech na území Egypta, Číny, Indie a později i Řecka a Říma vznikaly
první školy, tedy určitým způsobem účelově vedené instituce pro vzdělávání, v nichž
působili specializovaní profesionálové.
Ve středověku učitelská profese poměrně silně podléhala církvi. V katedrálních a
klášterních školách probíhala příprava duchovenstva, vyučovali zde kněží. Zlomem ve
vývoji učitelské profese bylo bezesporu zakládání univerzit, díky nimž došlo nejen ke
zvýšení vzdělanosti, ale také ke vzniku nového typu učitele - vysokoškolského učitele.
Toto byl počátek soustavné přípravy na učitelské povolání.
Další vývoj učitelské profese byl od 17. století postupně ovlivňován objevujícími
s

e pedagogickými teoriemi různých osobností (J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. H.

Pestalozzi a další), jejichž působení v oblasti teorie školy a vyučování mělo vliv i na
samotnou učitelskou profesi.

Historie českého učitelstva byla poměrně zásadně ovlivněna za vlády Marie
Terezie, neboť její školská reforma si vyžádala změny v popravě na učitelskou profesi.
p

rvním typem systematické počáteční přípravy pro učitele u nás se staly tzv.

Preparandy. „Byly zřizovány od roku 1775 a byly to tříměsíční kurzy pro učitele škol
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triviálních a šestiměsíční kurzy pro učitele škol hlavních." (PRŮCHA, J., 2002, str. 11)
Po jejich absolvování a následné praxi mohli zájemci složit zkoušky a stát se učiteli.
Co se týká historicky nejvyšší formy přípravy, tedy přípravy vysokoškolské, pak
boj o její zavedení byl zdlouhavý a vyčerpávající, nicméně jak uvádí Průcha (2002),
vedl od pokusů o několikaleté kurzy přednášek a seminářů pro učitele, přes vznik
Soukromé pedagogické fakulty při Škole vysokých studií pedagogických v roce 1929 a
Státní pedagogické akademie v roce 1930 až po založení pedagogických fakult při
univerzitách v Praze, Brně a Olomouci v době po druhé světové válce. Díky tomuto se
naše země stala jedním z prvních států, kde se uskutečňuje úplné vysokoškolské
vzdělávání univerzitního typu pro učitele.

2

Učitel

Co se skrývá pod pojmem učitel?

Z obecného hlediska bychom mohli říci, že je to osoba, jež někoho něčemu
vyučuje. Domnívám se však, že takováto odpověď je velice široká, nepřesná a
zavádějící, jelikož existují lidé, kteří sice někoho něčemu vyučují, ale přesto nejsou
označováni termínem učitel (např. vedoucí zájmového kroužku, instruktor plavání
apod.) Pojem učitel máme v povědomí nejčastěji spojen se školou, ale ani tvrzení, že
učitelem je člověk, který vyučuje ve škole, není zcela vyhovující.
„V nejširším slova smyslu může být učitelem příroda, prorok či otec, v nejužším
slova smyslu pak vyučující ve škole, a to zejména na škole základní. Mezistupněm je
užití slova učitel k označení všech kategorií pedagogických pracovníků, například
k označení personálu mateřských škol, vychovatelek ve školní družině, středoškolských
Profesorů apod." (TUČEK, A., 1996, str. 57)
Další pohled na tuto problematiku: edukátor j e „profesionál, který provádí edukaci
(někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, instruuje aj.). V češtině j e tento
výraz neobvyklý (starším ekvivalentem byl výraz „vzdělavatel"), ale v angličtině j e
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běžně používaný... Edukační činnost je charakteristická pro řadu profesí, nejen pro
učitelskou profesi." (PRŮCHA, J., 2002, str. 17)
Autor dále uvádí, že nejvíce zastoupenou kategorií mezi edukátory jsou
„pedagogičtí pracovníci". Uvádí, že učitelé bývají často označováni jako pedagogičtí
pracovníci, někdy se dokonce oba výrazy používají jako synonyma, což je ovšem
nesprávné. Proto je nutno přesněji vymezit, že učitelé jsou součástí širší profesní
skupiny nazvané „pedagogičtí pracovníci", vedle jiných profesionálů této skupiny. Poté
se autor zabývá právním vymezením skupiny „pedagogičtí pracovníci".

Již jsme se zabývali tím, do jaké skupiny učitelé patří, ale ještě nepadla odpověď
na otázku, kdo je učitel. Definic a vymezení můžeme nalézt hned několik. Podle
Pedagogického slovníku je učitel Jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu,
profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu,
řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu..." (PRŮCHA, J. aj., 2001, str. 261)
Tuček (1996) uvádí, že slovo učitel má v češtině, stejně jako v jiných jazycích,
dva až tři hlavní významy. V nejširším slova smyslu označuje toho, kdo učí, poučuje,
výchovně působí. V užším a častěji užívaném významu toho, kdo (z povolání) učí,
vyučuje, titul toho, kdo učí, vyučuje na škole, která poskytuje základní vzdělání.
V jiné publikaci můžeme objevit poměrně široké vymezení. „Učitel je
manažerem práce třídy, diagnostikem učebních stylů žáků a konzultantem v situacích
spojených s učebními obtížemi... Je pečovatelem o sociální pohodu, zdraví a
bezpečnost žáků... Je vychovatelem a ochráncem morálních, kulturních a duchovních
hodnot... Je inovátorem, v souvislosti s obsahovými a metodistickými změnami hledá
nové variantní přístupy ve výukových situacích... Je tvůrčím pracovníkem, jež přijímá
role v týmu školy..." (WALTEROVÁ, E., 2001, str.l 1-12)
Husler a Intyre, jejichž pojetí uvádí Spilková (2004), považují učitele za
odborníka, který usnadňuje procesy učení, vytváří příznivé podmínky a podnětné
Příležitosti k rozvoji a dále organizuje situace, v nichž se žáci učí optimálním
způsobem.
Další zajímavý náhled nabízí Spilková (2004). Hovoří o tom, že učitelská činnost
je považována za složitý, měnlivý a tvůrčí proces osobního setkávání učitele a žáka
Prostřednictvím obsahu vzdělání. V tomto procesu se může vyskytnout mnoho
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neznámých a rizikových faktorů, a proto by měl být učitel vědecky školeným
odborníkem v řízení procesů vzdělávání, učení a kultivace osobnosti.

3

Učitelská profese

Ze sociologického hlediska je profese jednou z kategorií, jež nám mohou
posloužit k rozvrstvení společnosti. Podle Slovníku cizích slov je profese „činnost
vykonávaná jako zaměstnání." (KLIMEŠ, L., 1983, str.560)
Průcha (2002) uvádí, že profese obecně znamená povolání spojené s určitou
kvalifikací nebo odbornými znalostmi a dovednostmi, většinou vykonávané na základě
zákonného oprávnění. Mezi profesemi jsou značné rozdíly, ale obecně platí, že každá z
nich klade určité nároky na vzdělání, na osobnostní kvality, různé jsou i časové nároky

apod.
Podle téhož autora patří učitelská profese bezesporu mezi nejnáročnější, n e b o ť p o

učitelích

jsou

vyžadovány

všestranné

kvality,

vysoká

psychická

odolnost,

komunikativnost, všeobecný rozhled, flexibilita, empatičnost, značné osobní nasazení
atd.
Zaujala mne také charakteristika Coolahana, kterou uvádí Spilková (2004). Vedle
univerzálních a tradičních hodnot jako je altruismus, tolerance, solidarita, zodpovědnost
apod. vyzdvihuje následující charakteristiky - porozumění sama sobě jako předpoklad
porozumění druhým, chápání podstaty své práce a smyslu své činnosti, dále sociabilita,
komunikativnost, kooperativnost, flexibilita, otevřenost vůči změnám, a v neposlední
řadě také uvědomování si kulturních, sociálních a politických kontextů své práce.
„Učitelská profese je chápána jako soubor činností, jejichž smyslem je celková
kultivace žáka, jeho schopností, vlastností, zájmů, postojů, hodnotových orientací apod.,
zprostředkování poznání, usnadnění socializačního procesu, vrůstání do sítě sociálních

vztahů, společenských hodnot a kulturních tradic, vybavování základními poznatky,
dovednostmi, návyky." (SPILKOVÁ, V., 1997, str. 56)
Další pohled nabízí Vašutová (2001), podle níž j e profese učitele založena n a
^soké

úrovni

odborných

interdisciplinárních
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znalostí

předmětových

a

profesně

pedagogických a pedagogicko-psychologických. Tato vysoká úroveň vyžaduje stálý
rozvoj etických dimenzí a osobnostních kvalit učitele vdaných společenských a
vzdělávacích podmínkách.

3• 1

Charakteristika učitelské profese

„O učitelské profesi lze uvažovat z různých hledisek - z hlediska jejího vývoje a
různých pojetí v souvislosti s vývojem školy, z hlediska měnících se požadavků na její
provozování, současných společenských očekávání, z hlediska přípravy na učitelskou
profesi a vrůstání do ní (profesní socializace), z hlediska profesionalizačního procesu
v další fázi vývoje učitelské profese apod." (SPILKOVÁ, V., 1998)
Učitelská profese je tedy velmi specifická, tudíž se k jejímu objasnění nabízejí
různé přístupy. Průcha (2002) jich uvádí hned několik. První může být zkoumání a
objasňování učitelství z hlediska činností, které učitelé vykonávají. Zde je využíváno
profesiogramů a dalších výzkumných nástrojů.
V dalším přístupu je možno využít typologii učitelské profese, tedy objasnění,
jaké specifické skupiny se vyskytují uvnitř této rozsáhlé společenské kategorie (např.
učitelé primárních škol, učitelé základních uměleckých škol, vysokoškolští učitelé aj.)
Jako třetí uvádí Průcha (2002) kategorizaci učitelů podle funkcí, jež v institucích
b á v a j í (např. třídní učitel, uvádějící učitel, výchovný poradce aj.) Těchto funkcí
existuje poměrně velký počet.
Pro čtvrtý přístup objasnění učitelské profese jsou významné její objektivní
determinanty. Za ty považujeme faktory, jež jsou dány politickým, ekonomickým a
sociálním prostředím, v nichž učitelé své povolání vykonávají. Může sem patřit prestiž
učitelské profese v dané společnosti, platové podmínky, demokratičnost či striktnost
společnosti apod.
Další přístup se z a b ý v á učitelskou profesí z hlediska rozdílných etap profesní
d r

% . Z d e j e nutný požadavek objasnění, j a k é charakteristiky j s o u příznačné např. pro
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učitele začínající nebo pro ty, kteří jsou již v dané profesi dlouholetými a zkušenými
odborníky.
Jako poslední autor uvádí předpoklad náročné přípravy na učitelské povolání.
Zde je žádoucí objasňovat, jak se tato příprava uskutečňuje, jaké požadavky se k této
přípravě vztahují atd.
Poslední dva přístupy se přímo vážou k problematice diplomové práce, proto se
jimi budu v následujícím textu zabývat podrobněji.

3.2

Etapy učitelské profese

Podobna jako mnohé j i * profese -

i profese u é i t e « - -

™

vykazuje u s n ě n é eyk.y profesního v ý v o j e n vSech jedineů dané s k u p . n y

„Protože vývoj profesní dráhy u * «

je dost, prozkoumaný , d a ,

identifikovat jeho jednotlivé etapy:
- volba učitelské profese (motivace ke studiu učitelství)
- profesní start (učitel-začátečník)
- profesní adaptace (první roky ve výkonu učitelského povoláni)
- profesní stabilizace (zkušený učitel, učitel-expert)
- profesní vyhasínání (vyhoření).

S t é m i t o etapami souvisejí p H d r u f c n é procesy

«

profesní kontinuita (kdy učitelé setrvávají v

^

^
lánim).«

(PRŮCHA,

migrace (kdy učitelé přecházejí od své prolese k j u y
2002, str. 23-24)

.

^prvn,
e ^ o u je profesní start, který je v tomto modelu
Činnosti učitele, tedy vstoupení do pracovního poměru.
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P J

—
^

d

n á s ledující

n
^

é

pfeipokládá

určitou přípravu na toto povolání. V tomto modelu je tedy otázka předchozí profesní
přípravy opomenuta.
Domnívám se, že i poslední etapa není definována zcela přesně. Profesní
vyhasínání bylo u mnohých pedagogických pracovníků prokázáno, nicméně nemusí
nutně být jedinou z příčin ukončení profesní dráhy. Mohly by sem zajisté patřit i
finanční, zdravotní či rodinné důvody.

Vzhledem k uvedených připomínkám bych si dovolila výše uvedený model
upravit takto:

- volba učitelské profese (motivace ke studiu učitelství)
- profesní příprava (student učitelství)
- profesní start (učitel-začátečník)
- profesní adaptace (první roky ve výkonu učitelského povolání)
- profesní stabilizace (zkušený učitel, učitel-expert)
- odchod z profese.

Těmito etapami prochází učitelé všech kategorií, ale je zřejmé, že postup jednotlivými
etapami bude rozdílný jak pro jednotlivé učitele, tak pro jednotlivé subprofese.

Charakteristika „ideálního učitele"

V každé historické etapě se ve společnosti utvoří určité představy o tom, jací by
m

ěli být učitelé a tyto představy jsou v teoretické rovině převáděny do požadovaných

vlastností učitelů. V současnosti se tyto požadavky formulují jako tzv. profesní
st

andardy. K těm by měla být směřována příprava učitelů na vysokých školách. Škála

Požadavků, obsažená v těchto standardech, je však velmi široká a vyskytují se
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pochybnosti, zda je budou schopni budoucí učitelé obsáhnout. Podrobněji bude tato
problematika rozebrána v kapitole 3.5.
Zajímavostí je, že není věnována pozornost tomu, jak si představují úspěšného
učitele děti. Vždyť právě ony tráví s učiteli poměrně velkou část života. Výzkumů na
toto téma existuje pouze malé množství. Průcha (2002) zmiňuje výzkum V. Holečka
z roku 1997, který se inspiroval australskou posuzovací škálou. V té se posuzují kritéria
tří druhů vlastností, jež by měl mít úspěšný učitel podle hodnocení žáků.
Patří sem:

osobnostní vlastnosti (charakterové vlast., temperamentové vlast., smysl pro
spravedlnost apod.)

didaktické dovednosti (odborná připravenost, schopnost výkladu, zájem o obor
apod.)
pedagogicko-psychologické charakteristiky (vztah k žákům, způsob hodnocení
apod.)

Podle výsledků se ideální či úspěšný učitel má chovat přátelsky, má být vždy
spravedlivý, zvládne hodně naučit, nikoho nezesměšňuje, nedělá podrazy, udržuje
Příjemnou atmosféru atd. V daném výzkumu se potvrdilo, že žáci oceňují i přiměřenou
dominanci učitele, tedy to, jestli má ve třídě kázeň, klid a pořádek.
Totéž se potvrdilo v dalším výzkumu, který Průcha (2002) zmiňuje. Pochází
z

roku 2001 a provedl ho S. Bendi. Z výsledků tohoto šetření vyplývá, že nejčastěji

Požadovanými vlastnostmi učitelů jsou přísnost, láska a dále je oceňována zajímavá
výuka.
Domnívám se, že výsledky těchto výzkumů dokazují poměrně rozumné nároky
na podobu ideálního učitele. Překvapivě žákům samotným vadí přílišná nekázeň
Panující ve školách.
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3.4

Změny v pojetí učitelské profese

Na učitelskou profesi lze nahlížet z různých hledisek. Jak už jsem uvedla výše,
Spilková (1998) uvádí hledisko vývoje učitelské profese a různá pojetí v souvislosti
s vývojem školy, dále měnící se požadavky na její provozování, současná společenská
očekávání, dále hledisko přípravy na učitelskou profesi a vrůstání do ní (profesní
socializace), dále profesionalizační proces v další fázi vývoje učitelské osobnosti apod.
Podle autorky se otázka přípravy na učitelskou profesi a profese samotné stala
jedním ze základních témat diskusí o proměnách vzdělávání po celém světě. Od 60. let
minulého století se hovoří o krizi učitelské profese. Toto souvisí se zjištěním, že různá
demokratizační hnutí a poválečné reformy nepřinesly kýžené výsledky. Učitelům je
vyčítáno, že pouze reprodukují již ověřené modely práce a nejsou schopni vytvořit něco
nového.
Dalšími poměrně zásadními jevy jsou například feminizace učitelského stavu,
zpochybňování kompetence učitelstva jako celku, hromadný nárůst počtu studentů a
v reakci na to i učitelů a v neposlední řadě i určitá roztříštěnost v učitelské profesi (na
jedné straně má učitel předávat kulturní a hodnotový odkaz společnosti, ale zároveň má
být pokrokový a přístupný změnám).

Jaké je současné pojetí učitelské profese u nás?

Vzhledem

k minulosti

se dá říci, že se mění učitelova působnost,

neboť

v minulých letech byl kladen důraz na co nejefektivnější předávání poznatků. Nejvíce
Používaná f o r m a výuky byla frontální. U žáků docházelo spíše k memorování získaných
Poznatků, navíc b e z tolik potřebného zasazení do celkového kontextu. Často byla
Potlačována individualita dítěte. T e m p o se většinou přizpůsobovalo průměrným nebo
le

Pším žákům. V e v ý u c e vládla jednotnost učebnic i metod. Pedagog byl v podstatě

Postaven do role „vzdělávacího stroje".

Po roce 1989 prochází primární škola poměrně zásadními změnami. Těžištěm
transformace primární školy je výrazné posílení jejího zaměření na rozvíjení osobnosti.
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Podle Spilkové (1997) to znamená důraz na celkovou kultivaci osobnosti dítěte,
otevření jeho vývojových a individuálních možností, uvádění do poznávání a vytváření
primárního uceleného obrazu světa, zprostředkování společenských hodnot a základních
kulturních dovedností jako instrumentů k dalšímu vzdělávání, orientování dítěte
v jemné síti sociálních vztahů a uvědomování si svého místa v ní, vytváření vlastní
identity a sebejistoty, probouzení zájmů a získání dítěte pro školu a vzdělávání.
Změny v současném pojetí této profese jsou vyvolány změnou v pojetí vzdělání,
zejména změnou v hiearchii cílů vzdělávání. Vše vyplývá z měnícího se pohledu na
funkci školy. Spilková (2001) uvádí, že škola už není jen místem předávání vědomostí,
ale také místem zprostředkování kulturní tradice a společenských hodnot, konstruování
poznání na základě vlastních zkušeností dítěte, dále je místem vrůstání a orientování se
ve spleti sociálních vztahů a uvědomování si svého místa v ní. Ve škole dochází
k celkové kultivaci dítěte, k maximálnímu rozvoji jeho vývojových a individuálních
možností, vyrovnávají se zde handicapy, vytváří vlastní identita a sebejistota dítěte,
probouzejí se zájmy dítěte a dítě je zde také získáváno pro školu a vzdělávání.
V souvislosti se všemi výše uvedenými změnami jsou bezesporu kladeny vyšší
nárokv na učitelskou profesi. Mění se pojetí učitelských rolí a klíčových kompetencí
učitele. „Učitelství, činnost učitele při vyučování už není chápáno jako technologický
Proces, který lze přesně naplánovat a krok po kroku realizovat, ale jako složitý

a

měnlivý proces osobního setkávání učitele a žáka prostřednictvím obsahu vzdělání, jako
Proces, který má mnoho neznámých. V tomto pojetí je učitel chápán především jako
vědecky školený odborník v řízení procesů vzdělávání." (SPILKOVÁ, V., 1997, str. 57)
Od učitelů j e v současné době očekáváno m n o h e m více než v minulosti. Jde o
Posun od m o d e l u „tzv. minimální kompetence k modelu tzv. široké profesionality,
v

němž vystupuje d o popředí učitelův podíl na socializaci a celkové kultivaci dítěte."

(SPILKOVÁ, V., 1997, str. 58) T o tedy z n a m e n á zvětšení šíře působení v celkovém
z

áběru učitele.

Zároveň roste i odpovědnost za dítě a jeho rozvoj. Zvýšené nároky jsou na
s

°cializaci a celkovou kultivaci dítěte. Zvyšují se nároky na schopnosti učitele. Je

P atr né, že tento model můžeme chápat také jako výzvu k hledání nových hodnot učitele,
jako

je „porozumění sobě jako předpoklad porozumění druhým, chápání podstaty své

Prác

e a smyslu své činnosti, sociabilita, komunikativnost, flexibilita, otevřenost
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změnám, kooperativnost, uvědomování si sociálních, kulturních, politických kontextů
své práce apod." (SPILKOVÁ, V., 1997, str.58)
Nároky na učitele tedy všeobecně stoupají, a to po všech stránkách, ale tato oblast
je tak široká, že netvoří vyhraněný, úzce specializovaný celek. Z toho důvodu zůstává
učitelské povolání povoláním otevřeným, tj. přístupným zájemcům s různou průpravou.
Požadavky na učitele jsou dnes taktéž otevřené v tom smyslu, že se vyznačují
vysokou dynamikou v průběhu dlouhotrvající učitelské činnosti, vysokými nároky na
zachování způsobilosti učit nové generace žáků a pracovat v proměnlivých podmínkách.
Proto se novým a dominantním požadavkem na osobnost učitele stává jeho tvořivost,
tedy schopnost originálním způsobem řešit nové pedagogické situace, flexibilita a
ochota se dále vzdělávat.

3

-5

Kompetence a standardy učitelské profese

Na základě výše uvedených změn dochází také ke změnám v pojetí učitelských
rolí a klíčových kompetencí. Co si však pod pojmem kompetence a standardy máme
Představit?

Domnívám se, že cílem studia učitelství, jak u nás, tak v zahraničí, je bezesporu
Příprava kvalifikovaného pracovníka pro výkon jeho profese. Programy tohoto studia
b

y měly být koncipovány tak, aby umožňovaly studentům získávat znalosti, dovednosti,

Postoje atd., které v celku utvoří učitelovu profesní kompetenci. Těžiště přípravného
vzdělávání učitelů by tedy mělo spočívat v rozvíjení klíčových kompetencí jednotlivých
učitelů.
V Pedagogickém slovníku je daný pojem definován takto: „Kompetence učitele je
soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl
efektivně vykonávat své povolání." (PRŮCHA, J. aj., 2001, str. 103-104)
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Poněkud širší vymezení můžeme nalézt v jiné publikaci. „Profesní kompetenci
chápeme jako pojem receptivní, kterým jsou označovány takové kvality učitele, které
pokrývají celý rozsah výkonu profese a jsou rozvoje schopné. Zahrnuje znalosti,
dovednosti,

postoje, zkušenosti. Základ

profesních kompetencí

získává

učitel

v přípravném vzdělávání a dále je rozvíjí v průběhu své profesní dráhy.
Na bázi profesních kompetencí je založen profesní standard. Smyslem profesního
standardu jako pojmu normativního je stanovení kvalifikačních předpokladů pro vstup
do profese (oprávnění vykonávat profesi). Profesní standard definuje nezbytné (klíčové)
kompetence vyjadřující způsobilost učitele (pedagogického pracovníka) k výkonu
profese v příslušné kategorii. Jinými slovy je konkretizací požadované kvalifikace
v pojmech kompetencí a variant jejich prokazatelnosti." (VAŠUTOVÁ, J., 2001, str. 3031)
Další pojetí je následující : „Profesní kompetence je chápána jako komplexní
schopnost

či způsobilost

k úspěšnému

vykonávání

profese. Zahrnuje znalosti,

dovednosti, postoje, hodnoty, osobnostní charakteristiky." (SPILKOVÁ, V., 2001, str.
89)
Dále tatáž autorka uvádí rozlišení 2 základních oblastí kompetencí (z obsahového
hlediska) - oblast oborově předmětových kompetencí (odborné a vědecké základy
daných

vyučovacích

předmětů)

a

oblast

pedagogicko-psychologických

a

Psychodidaktických kompetencí (dovednosti komunikativní, organizační a řídící,
diagnostické a intervenční, poradenské a konzultační, dovednosti sebereflexe apod.)
p

odle mého názoru jsou obě tyto oblasti stejně důležité, zvlášť v dnešní době je

například komunikace naprosto nedílnou součástí učitelské profese a je o to složitější,
že
r

oproti jiným profesím probíhá v různých, z komunikačního hlediska velmi odlišných

°vinách (žáci, rodiče, kolegové, nadřízení, pracovníci institucí spolupracující se školou

apod.)

V již výše uvedeném pojetí kompetencí podle J. Vašutové byl použit termín
ičové kompetence. Co se tedy vlastně pod tímto termínem skrývá?

19

V minulosti byl kladen důraz na kompetenci odborně-předmětovou, tedy spíše na
to „co učit". Ve vyučovacích předmětech bylo preferováno předávání informací od
učitele k žákovi. Současný vývoj klade do popředí spíše kompetenci pedagogickou a
psychodidaktickou.
„Těžiště profesionálních kompetencí učitele se přesouvá od ,co učiť ke ,koho' a
jak učiť. Učitel by měl vytvářet příznivé podmínky pro učení - motivovat k poznávání,
vytvářet příznivé sociální, emocionální a pracovní klima, řídit procesy žákova učení individualizovat je z hlediska času, tempa, hloubky, míry pomoci, interpretovat učivo,
základy jednotlivých

oborů

vzhledem

k věkovým

zvláštnostem

žáků

apod."

( S P I L K O V Á , V., 2001 b, str. 92)

Dále je za klíčovou považována kompetence komunikativní. Jak jsem se již
zmínila, oproti jiným profesím probíhá učitelova komunikace na různých úrovních.
Učitel vstupuje do komunikace se žáky, rodiči i ostatními institucemi spolupracujícími
se školou.
Další klíčovou kompetencí je kompetence organizační a řídící, která zahrnuje
dovednost plánovat a projektovat činnost, navozovat a udržovat určitý řád.
Dále se mezi důležité kompetence řadí kompetence diagnostická a intervenční,
která předpokládá dovednost analyzovat žákovo myšlení, příčiny jeho jednání, kde má
žák problémy a proč, jak mu lze pomoci, dále kompetence poradenská a konzultativní
(ve vztahu k rodičům i k žákům) a také kompetence reflexe vlastní činnosti. Poslední
zmíněná kompetence předpokládá analýzu vlastní činnosti. Učitel by měl umět ze svých
závěrů vyvodit důsledky a svou činnost na základě toho korigovat. O této kompetenci
m

ůžeme říci, že je jakousi „hybnou silou", která by měla vést k dalšímu vzdělávání.

Ta

ké úzce souvisí s odpovědností, jež je učiteli přijímána jako součást jejich profese.
Velmi zajímavou konstrukci profesních kompetencí uvádí J. Vašutová (2001).

Jalr
metodologický postup pro strukturování profesních kompetencí vzhledem
k

d u á l n í m potřebám společnosti a reflexi vzdělávací politiky je použito přiřazení

fUnkcí

Školy k cílům vzdělávání. Je nutné dodat, že některé z profesních kompetencí se

Podílejí na plnění mnoha cílů, přiřazujeme je proto vždy k tomu cíli, na jehož plnění se
Podílejí největší měrou. Některé z kompetencí jsou podstatnou měrou zastoupeny u
^Cch

cílů, tudíž mají průřezový charakter (např. kompetence komunikativní,

°mpetence diagnostické, kompetence hodnotící).
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Uvedeny jsou tyto cíle vzdělávání a funkce školy:

Cíle vzdělávání

Funkce školy

Učit se poznávat

Kvalifikační

Učit se žít společně s ostatními

Socializační

Učit se j ednat

Integrační

Učit se být

Personalizační

Jak autorka uvádí, cíle vzdělávání zde uvedené jsou inspirovány mimo jiné
formulací tzv. Delorsova konceptu „čtyř pilířů" vzdělávání, který je uplatnitelný na
všech stupních vzdělávacího systému.

Teď tedy blíže k jednotlivým kompetencím.
„Vzdělávací cíl ,učit se poznávat' je naplňován prostřednictvím kvalifikační
funkce školy Gejí obě dílčí funkce kognitivní a profesionalizační pouze blíže specifikují
směr či oblast poznávání). Učitel vzdělávací cíle realizuje prostřednictvím následujících
kompetencí:

Předmětová - zahrnuje odpovídající znalosti a dovednosti z aprobačních oborů, včetně
metodologie, interdisciplinárních vazeb a reflexe rozvoje příslušných vědních oborů;
didaktická/psychodidaktická

- pokrývá výběr a didaktickou transformaci učiva, včetně

^alýzy učiva z psychologického hlediska, projektování a hodnocení výuky, styly učeni
apod.;
P ^ g o g i c k á - vztahuje se k procesům a podmínkám výchovy, prostředkům výchovy
apod.;
^matická

a informační

- znamená dovednost práce s informacemi zejména v rámci

vyučovacích předmětů, znát informační zdroje včetně IT a práce s nimi, relevantnost a
významnost informačních zdrojů a informací atd.;
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manažerská - zahrnuje organizování a řízení učebních i mimovýukových aktivit žáků
atd.;
diagnostická a hodnotící - vztahuje se k diagnostikování žákových projevů, výkonů,
faktorů ovlivňujících výsledky učení žáků (styl učení žáků, jejich pojetí učiva, klima
třídy apod.)

Vzdělávací cíl ,učit se žít společně s ostatními' odpovídá socializační funkci
školy a j e realizován pomocí následujících profesních kompetencí učitele:

sociální

-

týká se především dovednosti jednat v různě složitých a náročných

pedagogických i lidských situacích, porozumět jim a umět je řešit, orientovat se ve
struktuře sociálních vztahů, rolí, pozic, rozumět sociální dynamice svěřené skupiny,
aktivně a promyšleně ovlivňovat klima třídy atd.;
Prosociální - znamená být připraven pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, být otevřen
druhým, umět spolupracovat s druhým/i, být solidární s ostatními i nést zodpovědnost
za druhé, dokázat řešit konflikty;
komunikativní - znamená navázat, udržet a rozvíjet komunikaci se žáky, jejich rodiči i
kolegy a vedením školy a dalšími sociálními partnery, zvládat pedagogické komunikace
Ve

třídě/škole;

intervenční - zahrnuje řešení výchovných situací, popřípadě problémů žáků, sociálně
Patologické projevy žáků a možnosti jejich řešení, připravenost na práci s různorodou
žákovskou populací (minority, sociálně znevýhodnění apod.)
Cíl vzdělávání ,učit se j e d n a t ' realizovaný v rámci integrační funkce školy plní
u

Čitel z e j m é n a s využitím následujících profesních kompetencí:

obecného rozhledu/osobnostně kultivující - vztahuje se k oblasti společenského dění
a s

Polečenských procesů, které je potřeba umět vysvětlit a zpřístupnit, rovněž vysvětlit

Potřebné kulturní a historické souvislosti, evropské a globální souvislosti, ovlivňovat
hodnotový systém žáků;

Zkulturní

- znamená napomáhat integraci do společnosti různých jedinců, pomáhat

Pochopit a respektovat jiné kultury, aktivně přispívat k multikulturnímu soužití;
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enviromentální

- je zaměřena na oblast uchování životního prostředí, aktivní úsilí o

ochranu životního prostředí;
proevropské

-

vede k podpoře výchovy k evropskému občanství,

orientaci

v integračních procesech a globalizujícím se prostředí Evropy.

K naplňování vzdělávacího cíle ,učit se být', tedy personalizační funkce školy,
přispívá učitel na základě profesních kompetencí:

diagnostické

- umožňuje rozeznávat potencionality žáků, navrhovat a realizovat jim

adekvátní vzdělávací postupy/přístupy;
hodnotící

-

je založena na vytváření podmínek pro adekvátní sebehodnocení a

sebepojetí žáků, pro rozvíjení jejich sebereflexe;
zdravého životního stylu - zahrnuje oblast péče o své zdraví a zdraví žáků, způsob
organizace pracovního a volného času;
Poradensko-konzultační
v

-

umožňuje pomoci žákům v životní a profesní orientaci

řešení učebních problémů, formování postojů apod.
Dále jsou za velice důležité považovány osobnostní kompetence, které jsou

společné pro všechny kategorie učitelů a pedagogických pracovníků. Zahrnují:
~ Psychickou odolnost a fyzickou zdatnost
empatii, toleranci
" osobnostní postoje a hodnotové orientace
' Osobnostní dovednosti (řešení problémů, kooperace, kritické myšlení)
" osobnostní vlastnosti (zodpovědnost, důslednost, přesnost aj.).

Osobnostní kompetenci nelze přesně definovat ani formálně prokazovat. Její
ro

*voj musí být však zahrnut jak v přípravném vzdělávání učitelů, tak v působení

Profesního prostředí." (VAŠUTOVÁ, J., 2001, str. 34-37)
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4

Učitel primární školy
V čem je jeho specifické postavení mezi ostatními učiteli? Existují rozdíly v jeho

rolích ve srovnání s rolemi učitelů jiných stupňů?

Obecně lze říci, jak uvádí Lukášová (2002, 2003) a Spilková (2004), že základním
znakem

učitele j a k o

profesionála, j a k o

experta na učení a vyučování, je,

že

„professional knowledge" (tedy profesní vědění, poznání) tvoří základnu jeho praktické

činnosti - rozhodovacích procesů, akce i její reflexe. Svět teorie a praxe je propojen.
Učitel je schopen teoretické reflexe praktických zkušeností, je schopen zvědomování,
racionalizace, verbalizace intuitivních, implicitních, skrytých, zamlčených předpokladů
rozhodování a jednání. Učitel je schopen porozumět souvislostem, kontextu, obecnějším
zákonitostem.
L. Shulman vytvořil sedm oblastí profesních, expertních znalostí, které uvádí
Janík (2005). Patří sem znalosti oborové, obecně pedagogické (principy a strategie
výuky), znalost kurikula (programy, materiály, učebnice), oborově didaktické znalosti
(porozumění obsahu vzdělání a způsoby jeho interpretace dětem), znalost žáků a jejich
charakteristik (vývojových i individuálních), znalost kontextů vzdělávání (sociokulturní
kontexty - rodina, způsob řízení školy apod.), znalost cílů, záměrů, klíčových hodnot ve

vzdělávání a jejich fdozofícké a historické zázemí. Tyto dvě výše zmíněné oblasti se
týkají učitelského povolání obecně, to tedy znamená, že se týkají i učitelů primární

Školy.
Kalous, jehož cituje Spilková (2004), hovoří o tom, že učitelské povolání je ve své
Podstatě a smyslu jen jedno a mělo by mít na všech stupních vzdělávací soustavy
tejnou vážnost. Podle Kalouse je třeba dbát na to, aby nevznikaly kastovní přehrady
me

zi jednotlivými pedagogickými subprofesemi.
Ani další pojetí neodlišuje učitele primární školy nijak zásadně. „Výchozím

faktem při hledání odpovědi na otázku, zda existují a v čem spočívají zvláštnosti učitele
Primární školy, j e skutečnost, že u nás stejně j a k o v zahraničních státech tvoří právě tito
uč

itelé početnou subprofesionální kategorii učitelstva." (TUČEK, A., 1996, str. 59)
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„Většina klíčových rolí učitele primární školy je identických s jejich pojetím u
jiných kategorií učitelů, ale lze identifikovat některé specifické akcenty. Učitel primární
školy jako první z řady učitelů (a někdy i rozhodující pro další vzdělávací dráhu dítěte)
uvádí dítě do školní kultury a do sítě sociální vztahů, nových sociálních rolí, otevírá
vývojové a individuální možnosti dítěte, poskytuje první opěrné body k orientaci ve
světě, zprostředkovává základní kulturní dovednosti jako instrumenty k dalšímu
vzdělávání." (SPILKOVÁ, V., 2001 b, str. 92)
Domnívám se, že většina odlišností učitele primární školy vyplývá hlavně ze
systému jednoho učitele ve třídě. Učitel vyučuje zpravidla všem předmětům, což
předpokládá zvládnutí obsahové šíře všech těchto předmětů na požadované úrovni. To
s sebou přináší určité výhody, ale také nevýhody.
První stupeň základní školy je pro žáky a jejich vzdělávání velice důležitý. Tady
záleží na tom, jak se podán dítě pro školu získat. Jestliže se učiteli podaří podchytit
Počáteční zájem žáků o školu a bude-li je vhodným způsobem motivovat, hlavně svým
Přístupem, zajímavým programem apod., dá jim pro jejich vzdělávání velký dar, a to ž

e je škola bude bavit.
Toto potvrzuje i Piťha a Helus, jejichž názory zmiňuje Spilková (2004).

Domnívají se, že učitel primární školy pracuje s dětmi v nejobtížnějším období školní
docházky. Toto období je často rozhodující pro jejich další školní kariéru. Učitel
Primární školy vytváří příznivé, ale také eventuální nepříznivé podmínky pro práci celé
řa

dy učitelů na vyšších stupních školské soustavy. Svou nekompetentností může

způsobit mimořádné školy.
To, že učitel tráví s dětmi většinu času během školního dne, mu dává možnost
Přizpůsobit výuku jejich tempu, vnímání, únavě apod. Může překračovat hranice mezi
Předměty a umožnit tak dětem poznat provázanost jednotlivých předmětů, dává
jednotlivým úlohám smysl. To ovšem předpokládá určitou promyšlenost, plánování a
dostatečnou přípravu, což s sebou přináší i poměrně vysoké časové nároky. Jestliže má
učitel schopen takovou zátěž zvládat delší časové období, nutně by měl dodržovat
Pra

eovní hygienu. Jistá psychická zátěž učitele pivního stupně je způsobena právě

Postavením jednoho učitele ve třídě. Jak se zmiňuje Spilková (1997), je nutné si
Uv

ědomit, že samostatné působení ve třídě, oproti týmové spolupráci učitelů stupně
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druhého, vyžaduje od učitele prvního stupně přijmout „výrazně zvýšenou odpovědnost
za žáky a jejich rozvoj."
U žáků jsou kladeny základy pro všechny předměty, na kterých budou
v budoucnosti stavět nejen učitelé, ale hlavně žák samotný. Ovšem kdybychom zde
zmiňovali pouze základy předmětů, bylo by to velmi krátkozraké. Vedle vzdělávání je
důležitým úkolem školy také výchova. Základy jsou tedy kladeny i na poli sociálním. I
zde nelze

přehlédnout

specifickou úlohu učitele primární

školy.

„Vzhledem

k závažnosti působení učitele primární školy s dítětem v tak citlivém věku, k významu
dětství a dobrému položení základů vzdělanosti pro další školní a životní dráhu dítěte se
dávají do popředí nároky na osobnostní kvality učitele." (SPILKOVÁ, V., 1997, str. 63)
Je potřeba si uvědomit, že žáci na prvním stupni základní školy přijímají svého
učitele jako vzor, a to v mnoha oblastech. Této skutečnosti by si učitel měl být stále
vědom. „Protože je ve třídě většinou jediným nebo hlavním, dominantním učitelem,
není možné jeho případný negativní vliv kompenzovat působením jiných učitelů."
(SPILKOVÁ, V., 1997, str. 64)
Hovořím-li o osobních kvalitách, mám tím na mysli nejen obecně lidské kvality
(např. etickou úroveň a ustálený systém hodnot, sociální zralost, dobrý fyzický a
Psychický stav apod.), ale také kultivovanost mluveného projevu. Spilková (1997) klade
důraz na učitelovu roli ve vytváření jazykové kultury žáků. Učitel je pro děti mluvním
vzorem.
Další zdůrazňovanou kvalitou je také všeobecná vzdělanost zejména v oblasti
národní kultury. Učitel by měl mít znalosti z českých dějin, literárního umění,
výtvarného, hudebního, divadelního i filmového umění apod., důležité je také jisté
filozofické zázemí. Velice potřebná je dobrá znalost vlastního regionu.
Vedle důrazu na osobnostní dimenzi je dnes za těžiště profesní způsobilosti
u

čitele primární školy považována pedagogická a psychodidaktická kompetence.
Učitelé primárních

škol mají posílenou profesní kompetenci

diagnostickou,

ú v o d e m j e právě systém j e d n o h o učitele ve třídě, jelikož m á možnost pozorovat děti
P« různých činnost a porovnávat jejich vývoj. N a počátku školní docházky se m o h o u
Projevovat různé poruchy učení, j e j i c h ž včasná diagnóza a následná
s
y

spolupráce

odborníky (dětský psycholog, speciální pedagog), a hlavně rodiči m ů ž e velmi ovlivnit
ývoj

a

další průběh vzdělávání žáka.
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„Také změna způsobu hodnocení žáků v primární škole (možnost přejít od
kvantitativního hodnocení v podobě klasifikace ke kvalitativnímu slovnímu hodnocení)
výrazně zvyšuje požadavky na diagnostickou kompetenci učitelů." (SPILKOVA, V.,
1997, str.64) Z tohoto důvodu je důležité, aby v přípravě učitelů bylo této oblasti
věnováno dostatečné množství času. Zároveň se současnými tendencemi k integraci
handicapovaných

dětí do běžných

tříd primárních

škol souvisí

s nároky

na

diagnostickou činnost také způsobilost v oblasti speciálně pedagogické. Pokud je učitel
schopen odhalit nějaký specifický problém, měl by být také schopen zvolit vhodné
metody nebo techniky, jež pomohou žákovi tyto potíže odstraňovat. Jelikož jde vývoj i
v této oblasti poměrně rychle kupředu, je potřebné i další vzdělávání učitelů týkající se
nejen poruch učení, ale diagnostikování vůbec.
Komunikace mezi učitelem a žákem na škole primární nese také výrazné
odlišnosti od komunikace na škole sekundární. „Všeobecný požadavek, aby byl schopen
komunikovat se žáky a navazovat s nimi pozitivní vztah, je na primární škole zvýrazněn
věkovými zvláštnostmi didaktického systému. Učitel komunikuje s dítětem, které ještě
nemluví jazykem dospělého, a které si dotváří svůj základní jazykový kód." (TUČEK,
A., 1996, str. 63)
Jako další specifikum učitele primární školy je nutné uvést vykonávání funkce
třídního učitele. Na rozdíl od učitelů působících na sekundárních školách tuto funkci
vykonává každý učitel primární školy, a to už od počátku své profesionální činnosti. To
znamená, že „učitel primární školy má poměrně široké pole při rozhodování a
uspořádání vzájemných vztahů žáků, při vytváření pravidel a zvyklostí společného
Života a zpravidla také při dotváření učebny jako životního a pracovního prostředí
^olní třídy. Tyto možnosti jsou opět zvýrazněny věkovými zvláštnostmi dětí, které se
teprve učí vzájemnému soužití, osvojují si roli žáka a jen pozvolna získávají
Předpoklady k samostatnému jednání." (TUČEK, A., 1996, str. 63)
V souvislosti s funkcí třídního učitele na primární škole vyvstávají specifické
n

ároky na komunikaci s rodiči žáků. Jak se zmiňuje Tuček (1996), didaktický systém

v

Primární škole je založen na existenci společného zájmu školy a samozřejmě rodiny o

zdárný rozvoj dítěte. Můžeme předpokládat, že rodiče dětí mají zájem o své dítě,
j í m a j í se o jeho úspěchy i neúspěchy. Zpočátku bývají většinou v pravidelném
kontaktu s učitelem svého dítěte. Pokud je učitel na tento úkol v komunikaci dobře
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5

Vzdělávání učitelů primárních škol

Tato kapitola bude věnována otázce vzdělávání budoucích učitelů, jak v našem
státě, tak i v zahraničí.
Pregraduální vzdělávání učitelů primárních škol dnes ve většině zemí probíhá na
univerzitách. Studium bývá většinou na úrovni magisterského studia a je rozloženo
minimálně do čtyř let. Tímto způsobem probíhá i pregraduální studium učitelů
primárních škol v České republice. Pozoruhodná je však skutečnost, že tomu tak není
v některých vyspělých státech EU. Úroveň vzdělávání této skupiny učitelů je nižší než
v naší zemi nebo je jeho délka kratší.
„V Belgii, Dánsku, Rakousku, Lucembursku a Lichtenštejnsku se učitelé
primárních škol připravují v neuniverzitních terciálních školách, podobně je tomu
v Maďarsku i jinde.
V Rakousku jsou učitelé pro primární školy (Volksschule) i pro nižší sekundární
Školy (Haupschule) a speciální školy (Sonderschule) připravováni v institucích
neuniverzitního terciálního vzdělávání - Padagogische Akademie. Příprava trvá pouze
tři roky.
Ve Španělsku se učitelé pro primární školy sice připravují na univerzitní úrovni,
al

e jen v délce tří let.
V Itálii dokonce ještě trvá stav, že tato příprava probíhá na úrovni vyšších

sekundárních škol, ačkoliv školská reforma z roku 1990 stanovila vysokoškolskou
Přípravu i pro učitele primárních škol." (PRŮCHA, J., 2002, str. 101)
Z výše uvedených informací můžeme usuzovat, že úroveň vzdělávání v našem
st

átě j e ve srovnání se státy ostatními na velmi dobré úrovni. V České republice

získávají učitelé primárních škol svou kvalifikaci ve vysokoškolském studiu učitelství.
T

°to vzdělávání probíhá na devíti pedagogických fakultách.
I přesto se během posledních let objevují kritické hlasy ke stavu přípravného

Vz

dělávání učitelů u nás. Podle Průchy (2002) vycházejí jednak ze strany vzdělavatelů

budoucích učitelů, především na pedagogických fakultách, jednak ze strany autorů
^zkumů zaměřených na učitele, a konečně ze strany učitelů samotných, jelikož oni
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konfrontují své profesní potřeby s tím, j a k j e pro výkon profese připravilo nebo
nepřipravilo studium na fakultách.

Stejný autor dále uvádí hlavní proudy této kritiky. Nedokonalý je podle něj již
samotný výběr uchazečů o studium učitelství, jelikož přijímací zkoušky na fakultách
realizujících učitelské studium se zpravidla orientují na tzv. faktické znalosti (někdy
velmi podrobné až nepodstatné) nebo znalosti pojmů. V tom případě se ale fakulty často
připravují o řadu jedinců, jež jsou pedagogicky schopní, ale kterým charakter
přijímacích zkoušek nedovoluje projevit i jiné kvality než vědomostní. Proto je
doporučováno zavést „všeobecnou talentovou zkoušku". Při ní by uchazeč měl možnost
prokázat své předpoklady pro učitelskou profesi.
„Takovéto talentové zkoušky jsou běžné při výběru studentů učitelství např. ve
Finsku, kde je součástí náročného přijímacího řízení též tzv. mikrovyučování se
skupinou žáků, v němž uchazeč demonstruje své dispozice pro učitelskou profesi.
Šimoník také navrhuje obnovit postup zavržený u nás po roce 1989, aby se od
uchazečů o studium učitelství požadovala předcházející

praxe s mládeží

(např.

v zájmových kroužcích pro mládež, z dětských letních táborů apod.). Tento požadavek
bývá zohledňován i při přijímacím řízení v zahraničí." (PRŮCHA, J., 2002, str. 102)
Jako další proud ozývající se kritiky Průcha (2002) zmiňuje oblast charakteru a
obsahu přípravy učitelů (pokud jde o pedagogicko-psychologickou a didaktickou
složku). Četné dílčí připomínky lže shrnout do konstatování, že obsahové zaměření této
přípravy je zaměřeno na „tradiční" disciplíny pedagogické a psychologické teorie,
jejichž témata a problémy nejsou přímo vázány na praktické potřeby učitelské praxe.
Toto jsou ovšem dilemata, jejichž řešení je velmi problematické. Tato slabá místa
v přípravě učitelů si uvědomují nejen někteří pedagogičtí teoretici, ale zvlášť hlasitě
zaznívají z výzkumných nálezů, které reflektují názory studentů učitelství, ale také
Přímo i učitelů.
Průcha (2002) uvádí, že studenti Pedagogické fakulty UK (3.-5. ročník) hodnotí
například odbornou přípravu v předmětech jako výbornou, ale převážně kritické
hodnocení směřuje k přípravě pro řídící a organizační činnosti učitele v praxi. Podle
Havlíka (2001) vidí studenti těžiště své přípravy v oborových didaktikách, obecně je
vyzvedáván význam kurzů, seminářů a akcí, jež jsou orientovány prakticky. Autor zde
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sice hovoří o studentech všeobecně vzdělávacích předmětů, domnívám se však, že
situace u studentů učitelství pro primární školu není v této oblasti výrazně odlišná.
Další kritika, o které se Průcha (2002) zmiňuje, je směřována hlavně na praktickou
přípravu studentů učitelství. Označuje se jako celkově krátká. Problém je spatřován také
vtom, že studenti sice splní požadovaný počet náslechů, výstupů a rozborů, ale
neseznámí se s reálnými činnostmi učitele ve škole mimo vyučovací hodiny (např.
dozory v jídelně, suplování, rozhovory s rodiči apod.). S tímto bych si dovolila
polemizovat. Domnívám se, že praktická příprava budoucích učitelů by měla být
posílena, ale seznámení s reálnými činnostmi jako jsou dozory ve školní jídelně nebo
záskoky za kolegy může poměrně kvalitně proběhnout již přímo ve škole, ve které bude
učitel zaměstnán. V tom případě může být časová dotace na praxi pro studenta využita
maximálně, a to hlavně pro získávání zkušeností v práci s dětmi. Co se ovšem týče
přípravy na komunikaci s rodiči, byla bych pro její zařazení již do pregraduální přípravy
učitelů, pravděpodobně jako součásti nějakého psychologického modulu.

I přes množství kritiky, která zaznívá z různých stran, bych si dovolila konstatovat,
že vývoj přípravného vzdělávání učitelů v naší zemi je na velmi dobré cestě. V současné
době se problematikou pregraduálního vzdělávání učitelů zabývá velké množství
odborníků a stranou nestojí ani MŠMT ČR. Podle mého názoru je velmi důležité, že
odborníci, jež se zabývají touto problematikou, respektují potřeby společnosti, nejsou
jim lhostejné ani názory studentů, kteří pregraduální přípravou právě procházejí a
v neposlední řadě, jako člověk již několik let pracující ve školství oceňuji, že mají
zájem i o názory učitelů z praxe.
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Výzkumná část

6

Cíle a otázky výzkumu

Cílem výzkumu bylo mapování postojů a názorů mezi začínajícími učiteli
primární školy s maximální délkou praxe 5 let. Bylo analyzováno jejich pojetí učitelské
profese, pojetí dobrého, kvalitního učitele, pojetí hodnot a klíčových cílů vzdělávání.
Dále bylo analyzováno prožívání prvních let učitelské činnosti (střet očekávám, ideálů
s realitou) a zjišťovány subjektivní reflexe učitelského vzdělání z hlediska připravenosti
pro současné pojetí školy.

Při svém výzkumu jsem vycházela z následujících předpokladů:

1) Učitelé vidí sama sebe jako osoby psychicky i fyzicky odolné, komunikativní,
se všeobecným rozhledem a vztahem k dětem.

2) Pod pojmem „dobrý učitel" si učitelé představují člověka, který dokáže děti
zaujmout a vzbudit v nich kladný vztah ke škole a vzdělávání.

3) Význam slova kompetence je pro učitele velmi nejasný, nebudou znát přesný
význam slova kompetence v souvislosti; pokud nějaké označí, pak kompetence
pedagogické, diagnostické, hodnotící, sociální a komunikativní.

4) Pro učitele bude těžištěm snaha naučit děti pracovat s informacemi,
Vyhledávat je, třídit je a orientovat se v nich.
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5) Dnešní dítě bude optikou učitelů vnímáno jako sebevědomé, kritické, ale i
zranitelné, přetěžované informacemi a požadavky z okolí.

6) Předpokládám, že odlišnost budou učitelé spatřovat hlavně v komplikované
komunikaci s rodiči.

7) Učitele nejvíce těší pokroky dětí; mají radost z toho, když se jim podaří
vzbudit v dětech zájem o vzdělávání a vládne radost ze společné povedené práce.

8) Za největší

problémy bude označena obtížná komunikace s rodiči a

nedostatečné materiální zabezpečení výuky.

9) Mezi učiteli bude převažovat spíše nespokojenost se studiem, protože jejich
očekávání kvality studia bylo vyšší.

10) Největší nespokojenost učitelů se bude týkat oblasti komunikace s rodiči a
legislativy.

11) Učitelé budou za přínosné považovat didaktiky jednotlivých předmětů.
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Metody a organizace výzkumu

Jako základní výzkumnou metodu jsem zvolila dotazníkové šetření. Obecně jsou
dotazníky časově úspornější, přesněji jsou zachyceny informace, lze zkoumat větší
počet osob najednou, snáze lze zpracovat data, většinou není třeba speciální výcvik ke
sběru dat, stačí písemné instrukce.
Hlavní nevýhodou je nedostatečný osobní kontakt s posuzovaným a ztráta
informací neverbálních.
Otázky jsou předem připravené, u většiny výzkumů se používá předvýzkum a
výběr otázek pomocí statistických metod tak, abychom se ve vlastním výzkumu ptali na
to, co opravdu chceme zkoumat a nekladli otázky, které vzhledem k předmětu výzkumu
nejsou validní. Je možné rozlišit několik typů otázek (výzkumné, informační a
doplňující).
Většina dotazníků používá v úvodu identifikační otázky, umožňující sociální
identifikaci dotazovaného (věk, pohlaví, úroveň vzdělání, rodinný vztah), které jsou
potřebné pro další zpracování dotazníků.
Další dělení otázek je možné na otázky otevřené (nestrukturované) a uzavřené
(strukturované). Účelem dotazníku je zkoumání názorů, postojů, zájmů apod., nebo
vybrané znaky, dimenze osobnosti apod.

Ve výzkumu bylo použito dotazníku vlastní konstrukce. Formulovala jsem do
něj tyto otázky:

Co podle Vás znamená být učitelem?

2

)

Co si představujete pod pojmem „dobrý učitel"?

Jaké by měly být kompetence učitele?
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4)

Co považujete za těžiště činnosti učitele na 1. st. ZŠ - o čem je vzdělání
dnes?

5)

Jaké je podle Vás dnešní dítě?

6)

V čem se při Vašem vstupu do školy nejvíce lišila Vaše představa od reality?

7)

Co Vás těší nebo z čeho máte největší radost ve Vaší práci?

8)

V čem naopak vidíte problémy nebo s jakými záležitostmi se nejvíce
potýkáte?

9)

Jak Vás Vaše studium, škola připravily na profesi učitele?

10)

V čem se cítíte nejvíc nepřipraveni?

11)

Co pro Vás naopak mělo v této přípravě největší přínos?

Dotazník byl vytvořen v první půlce roku 2004, následně pilotně ověřen v rámci
předvýzkumu a na základě jeho výsledku upraven do definitivní podoby. Dotazník
obsahuje 11 otázek a všechny jsou otevřené, nestrukturované. Vlastní šetření proběhlo
v druhé polovině roku 2004 a v první polovině roku 2005.
Distribuce dotazníku probíhala klasickou formou, byl vytištěn na papíře. Všichni
učitelé byli osloveni osobně a na základě jejich souhlasu jim byl dotazník předán na
místě. Vyplněny byly nejčastěji hned na místě, popřípadě vyplněné zpět zaslány
klasickou nebo elektronickou poštou. Podmínkou samozřejmě byla maximální délka
Praxe 5 let. Osloveny byly studentky pátého ročníku Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy kombinovaného studia oboru učitelství pro první stupeň základní školy. Dále
byli osloveni moji kolegové ze zaměstnání (soukromé základní školy v Praze 6), učitelé
Prvního stupně ze šesti státních základních škol (v Praze 4, 6 a 8), učitelé prvního
stupně ze státní školy v Hradci Královém a také jedna rodinná příslušnice.
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Osloveno bylo 60 učitelů. Návratnost dotazníků byla 61,6 %. Mezi respondenty
byli pouze 2 muži, většinu tvoří ženy. Většina dotázaných vystudovala pedagogickou
fakultu obor učitelství pro 1. stupeň základní školy a někteří dokončí studium stejného
oboru na téže fakultě maximálně v průběhu příštího roku.
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8

Výsledky výzkumu

8.1

Výsledky výzkumu získané na základě dotazníkového šetření

První pětice otázek, obsažených v dotazníku, se týkala roviny názorověpostojově, další trojice otázek směřovala k rovině prožívání a poslední trojice otázek
sondovala rovinu reflexí na vlastní učitelskou přípravu.
Výsledky ke každé otázce jsou zpracovány v procentuálním vyjádření a pro lepší
přehlednost také do podrobné tabulky.
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1)

C o podle Vás z n a m e n á být učitelem?

O d p o v é d i nu t u t o o t á z k u lze r o z d ě l i t d o tří s k u p i n .

Největší skupina odpovědí (59,16%) by se dala shrnout do kategorie osobnostní

kvality učitele. Patří sem široká škála vlastností, schopností a dovedností osobnosti
(trpělivost, komunikativnost, vstřícnost, kreativita, fyzická a psychická odolnost apod.)
Podrobněji viz. tabulka č. 1.

Pro druhou skupinu (31,64%) učitelů znamená role učitele výchovu a
vzdělávání nové generace.
Třetí skupina respondentů (9,18%) považuje toto povolání za poslání.

Tabulka č. 1
Odpovědi

Počet

Výchova nové generace
17
Vzdělávat
14
Je to poslání, jedno z nejdůležitějších 9
povolání
Být psychicky a fyzicky odolný
8
Být chápavý
7
Umět komunikovat se žáky a rodiči
6
Být kreativní
5
Široký
záběr
(všeobecný
rozhled, 5
výchovy,...)
5
Být vstřícný
4
Být trpělivý
3
Být denně připravený
3
Mít vztah k dětem
3
Celoživotně se sebevzdělávat

%
17,35
14,29
9,18
8,16
7,14
6,12
5,10
5,10
5,10
4,08
3,06
3,06
3,06

Vykonávat práci, která je koníčkem
Splnění dětského snu

2
2
2
1

2,04
2,04
2,04
1,02

Být užitečný
Být vzorem

1
1

1,02
1,02

Součet

98

100,00

Schopnost řešit krizové situace
Mít velkou zodpovědnost
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2)

Co si představujete pod pojmem "dobrý učitel"?

Odpovědi vztahující se ktéto otázce se dají rozdělit na 4 skupiny.
Nejpočetnější skupina odpovědí (43,19%) zahrnuje určité penzum schopností a
dovedností osobnosti učitele (komunikativnost, energičnost apod.)
Další poměrně početná skupina (36,39%) zahrnovala odpovědi, které se týkaly
vlastností učitele (důslednost, trpělivost, tolerance apod.)
14,39% dotázaných

se domnívá, že „dobrý učitel" by měl umět vzbudit

v dítěti především zájem o vzdělávání.
Podle poslední skupiny učitelů (6,06%) má být „dobrý učitel" osobnost.
Podrobnosti viz. tabulka č.2.

Tabulka č.2
Odpovědi

Počet

%

Být empatický
Umět vzbudit v dětech zájem o vzdělání
Být kreativní
Být komunikativní
Být spravedlivý
Je to osobnost
Být vzorem
Mít přirozenou autoritu
Mít smysl pro humor, nadhled
Být vyrovnaný, klidný
Být tolerantní
Mít radost z práce
Být důsledný
Být trpělivý
Být energický
Celoživotně se sebevzdělávat
Umění sebeovládání
Umět dát dítěti pocítit úspěch
Být zodpovědný

22
19
14
10
8
8
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
2
1
1

16,67
14,39
10,61
7,58
6,06
6,06
4,55
4,55
4,55
4,55
3,79
3,03
3,03
3,03
2,27
2,27
1,52
0,76
0,76

Součet

132

100,00
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4)

Co považujete za těžiště činnosti učitele na 1. st. ZŠ - o čem je vzdělávání
dnes?

Nejpočetnější skupina odpovědí (63,28%) se dá shrnout do kategorie všestranný)
rozvoj dítěte (komunikativnost, schopnost diskutovat, tvořivost apod.) Podrobněji viz.
tabulka č. 4.
20,25% učitelů považuje za těžiště činnosti učitele naučit děti vyhledávat
informace a orientovat se v nich.
Pro 16,46% dotázaných je těžištěm probuzení zájmu dítěte o vzdělávání.

Tabulka č.4
Odpovědi

Počet

Vyhledávání informací dětmi a orientace v 16
nich
Všestranný rozvoj dítěte
15
Probudit v dítěti zájem o vzdělávání
13
Naučit děti diskutovat
9
Naučit děti komunikovat
7
4
Položit základy čtení, psaní, počítání
4
Rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat
4
Probudit u dětí tvořivost
4
Naučit děti osvojit si povinnosti
2
Naučit děti obhájit svůj názor
1
V drilování
79

Součet

41

%
20,25
18,99
16,46
11,39
8,86
5,06
5,06
5,06
5,06
2,53
1,27
100,00

5)

Jaké je podle Vás dnešní dítě?

Odpovědi na tuto otázku jsou rozmanité a všechny zajímavé, proto bych zmínila
jenom tři nejěetnější skupiny, zbytek je opět podrobně zpracován viz. tabulka ě.5.
13,75% učitelů se domnívá, že dnešní dítě je technicky zdatné. O něco méně
dotázaných (11,25%) jej považuje za zranitelné. Třetí nejpočetnější skupina (10%)
označila dnešní dítě za více informované.

Tabulka č.5
Odpovědi

Počet

%

Technicky zdatné
Zranitelné
Více informované
Přetěžované požadavky z okolí
Sebevědomé
Kritické
Zvídavé
Nesamostatné
Hravé
Materiálně založené
Diskutující
Cílevědomé
Neskromné
Rozmazlené
Soutěživé

11
9
8
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2

13,75
11,25
10,00
7,50
7,50
7,50
6,25
6,25
5,00
5,00
5,00
5,00
3,75
3,75
2,50

Součet

80

100,00
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6)

V čem se při Vašem vstupu do školy nejvíce lišila Vaše představa od reality?

Odpovědi jsou velmi různorodé, lze je obtížně zařadit do typových kategorií.
Přesto lze říci, že nejvíce výpovědí (46,67%) se vztahovalo ke škole jako celku
(přeplněné osnovy, neochota kolegů pomoci, časová náročnost, dokumentace, platové
ohodnocení, nefungování školy).
Poměrně velký počet dotázaných (24,44%) nepřekvapilo při vstupu do
zaměstnání nic.
Další skupina odpovědí se týká osobnosti učitele (komunikace s rodiči a
schopnost nejen vzdělávat, ale i vychovávat) a označilo ji 17,77% dotázaných.
Poslední skupina odpovědí (11,11%) se dá shrnout jako kategorie týkající se dětí
(integrace dětí, chovám). Podrobněji viz. tabulka č.6.
1 dotázaný na tuto otázku neodpověděl.

Tabulka č.6
Odpovědi

Počet

%

Nepřekvapilo nic
Komunikace s rodiči
Časový "pres"
Dokumentace, zbytečné "papírování"
Předimenzované osnovy
Zákeřnost dětí
Neochota kolegů pomoci
Nefungování školy
Učitel nejen vzdělává, ale i vychovává
Integrace handicapovaných dětí
Výše platu

11
6
5
5
4
4
3
3
2
1
1

23,91
13,04
10,87
10,87
8,70
8,70
6,52
6,52
4,35
2,17
2,17

Neodpovědělo

1

2,17

Součet

46

100,00
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7)

Co Vás těší nebo z čeho máte největší radost ve Vaší práci?

Nejpočetnější skupinu odpovědí (44,19%) bych označila jako „souznění
s dětmi" (vděčnost dětí, dětský úsměv).
27,9% učitelů těší úspěchy a pokroky dětí (samostatnost, ochota spolupracovat).
Další skupina dotázaných (20,93%) má radost, pokud se jim podán vzbudit
v dětech zájem o vzdělávání.
5,81% učitelů potěší ocenění rodičů a akce s dětmi.
1,16% učitelů oceňuje uplatnění svých schopností.

Tabulka č.7
Odpovědi

Počet

%

"Souznění" s dětmi
Úspěch ve vyvolání zájmu dětí o vzdělávání
Vděčnost dětí za učitelovu práci

22
18
14

25,58
20,93
16,28

Úspěchy, pokroky dětí

12
8
4
4

13,95
9,30
4,65
4,65

2
1
1

2,33
1,16
1,16

86

100,00

Samostatnost dětí
Ochota dětí spolupracovat
Ocenění rodičů
Dětský úsměv
Uplatnění učitelových schopností
Výlety, školy v přírodě
Součet

44

8)

V čem naopak vidíte problémy nebo s jakými záležitostmi se nejvíce
potýkáte?

Odpovědi na tuto otázku lze rozdělit na dvě oblasti. Do první oblasti, jež je
reprezentována 57,58% odpovědí dotázaných,

patří problémy týkající se osobnosti

učitele a jeho fungování ve třídě (komunikace, kázeň dětí, nedostatek času, metody).
Druhá oblast zahrnuje širší kontext práce učitele (obsáhlé osnovy, financování
školy, přístup kolegů, přístup inspektorů, velký počet dětí ve třídě, malý plat, zbytečné
papírování) a náleží jí 42,45% odpovědí respondentů.

Tabulka č.8
Odpovědi

Počet

Komunikace, jednání s rodiči
21
Kázeň dětí
10
Obsáhlé osnovy
7
Malé a neosobní nasazení kolegů
7
Nedostatek času
6
Nedostatečné financování škol (vybavenost,..) 5
4
Velké množství dokumentace
3
Malý plat
1
Vymýšlení nových hravých metod výuky
\r~
Práce inspektorů
1
Velký počet dětí ve třídě
66

Součet

45

%
31,82
15,15
10,61
10,61
9,09
7,58
6,06
4,55
1,52
1,52
1,52
100,00

9)

Jak Vás Vaše studium, škola připravily na profesi učitele?

Největší počet dotázaných (62,16%) se domnívá, že je škola připravila spíše
nedostatečně.
18,92% učitelů si myslí, že je škola připravila nedostatečně.
Stejný počet dotázaných považuje svoji přípravu za spíše dostatečnou.
Žádný z učitelů neoznačil svoji přípravu za dostatečnou.

Tabulka č.9
Odpovědi

Počet

%

Dostatečně
Spíše dostatečně
Spíše nedostatečně
Nedostatečně

0
7
23
7

0,00
18,92
62,16
18,92

Součet

37

100,00
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10) V čem se cítíte nejvíce nepřipraveni?

Největší část dotázaných (40,38%) se cítí nepřipravena v oblasti vztahující se
k pedagogické činnosti (metodika, dokumentace, diagnostika, řešení pedagogických
situací, alternativní způsoby výuky, motivace dětí, důslednost, práce s dětmi
v pubertálním věku).
V komunikaci a jednání s rodiči se cítí být nepřipraveno 23,08% dotázaných.
21,15% dotázaných je nepřipraveno v oblasti různých oborů (jazyky, hudební
výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, historie).

9,62% je nepřipraveno v oblasti legislativy a stejný počet se cítí nepřipraven
v oblasti praxe. 3,85% dotázaných tuto otázku nezodpovědělo a 1,92% dotázaných se

necítí být nepřipraveno.

Tabulka č. 10
Odpovědi

Počet

%

Komunikace, jednání s rodiči
Oblast metodiky
Málo praxe
Oblast legislativy
Oblast výchov (výtvarná, tělesná, hudební,...)
Znalost dětské psychologie
Vedení dokumentace
Řešení pedagogických situací
Diagnostika a práce s dětmi s SPU
Alternativní způsoby výuky
Motivace dětí
Důslednost
Znalosti z historie
Znalost jazyků

12
7
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1

23,08
13,46
9,62
9,62
7,69
7,69
5,77
3,85
3,85
1,92
1,92
1,92
1,92
1,92

Necítí se nepřipraveni

1

1,92

Neodpovědělo

2

3,85

Součet

52

100,00
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11) Co pro Vás naopak mělo v této přípravě největší přínos?

38,59% učitelů hodnotí pozitivně získání obecných znalostí a jejich utřídění, tedy
rozvoj osobnosti (dějiny pedagogiky, etika, filozofie, český jazyk, vlastivěda,
alternativní způsoby výuky).
Pro 22,81% dotázaných měly největší přínos didaktiky jednotlivých předmětů.
14,04% učitelů spatřuje přínos ve výměně zkušeností, informací a osvědčených
záležitostí s kolegy z praxe, kteří studovali stejný ročník pedagogické fakulty.
Pro 10,53% dotázaných byl přínosem osobní přístup přednášejícího.
8,77% učitelů hodnotí pozitivně praxi a 5,26% učitelů tuto otázku nezodpovědělo.

Tabulka č. 11

Odpovědi

Počet

%

Oblast didaktik
Předávání zkušeností od kolegů
Osobní přístup přednášejícího
Český jazyk
Utřídění poznatků, znalostí
Praxe
Seznámení s alternativními způsoby výuky
Rozvíjení vlastní osobnosti
Vlastivěda
Dějiny pedagogiky
Etika
Filozofie

13
8
6
6
5
5
4
2
2
1
1
1

22,81
14,04
10,53
10,53
8,77
8,77
7,02
3,51
3,51
1,75
1,75
1,75

Neodpovědělo

3

5,26

Součet

57

100,00
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8.2 Diskuse výsledků

Na počátku této kapitoly bych ráda zhodnotila vhodnost výběru výzkumné metody
a kvalitu vytvořeného dotazníku. Dotazníkové šetření mi velmi vyhovovalo z důvodu
časové úspory, která je při tomto způsobu sbírání dat značná. Nevyhovovalo mi
z důvodu odosobněného způsobu kontaktu, neboť při nejasnostech v odpovědích už
není možné "dovyjasnění" respondentových myšlenek a chybí také mimoverbální znaky
komunikace.
Co se týče mnou vytvořeného dotazníku, při vyhodnocování odpovědí se ukázalo,
že zvolení všech otázek ve formě otevřené (nestrukturované) není praktické.
Zpracovávání odpovědí bylo složitější a zbytečně zdlouhavé, proto se mi jeví jako
vhodnější kombinace otázek nestrukturovaných s otázkami strukturovanými. I pro
respondenty by byly některé otázky s předtištěnými možnostmi odpovědí nepochybně
přínosem.

Dotazníkový výzkum nicméně mezi učiteli zjistil zajímavé skutečnosti. První
skupina otázek byla z oblasti názorově-postojové.

Co podle Vás znamená být učitelem?

Domnívám se, že z výsledků vyplývá, že na tuto otázku odpovídají již lidé
z praxe, kteří nasbírali určité zkušenosti a vědí, co vše jejich profese obnáší. Nejčastěji
učitelé vyjadřovali, že pro ně být učitelem znamená být velmi "univerzální" osobou,
neboť mají mít velké množství osobnostních kvalit. Zmíněno bylo mnoho vlastností
(vstřícnost, trpělivost, odpovědnost apod.) a schopností (komunikativnost, kreativnost,
schopnost řešit krizové situace apod.), dále široký rozhled, samozřejmě kladný vztah
k dětem, psychická a fyzická odolnost, nutnost být denně připravený, snaha o
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celoživotní sebevzdělávání. Pravdou je, že učitel primární školy je jediným učitelem,
který žáky provází celým prvním stupněm vzdělání. Nestřídá se tedy s kolegy
z jednotlivých oborů, jak se tomu děje na druhém stupni, tudíž je zde patrná
mnohostrannost způsobilosti učitele primární školy.
Pro některé učitele být učitelem znamená výchovu a vzdělávání nové generace.
Poměrně málo učitelů považuje svoji profesi za poslání, což je podle mého názoru
důsledek hlavně malé prestiže učitelského povolání a často nedostatečné platové
podmínky. Velmi mě potěšilo, že jeden z dotázaných na otázku, co pro něj znamená být
učitelem, odpověděl, že "je to splnění jeho dětského snu".
Můj předpoklad, že učitelé vidí sami sebe jako osoby psychicky a fyzicky odolné,
se schopností komunikace, všeobecným rozhledem a vztahem k dětem, se potvrdil.

Co si představujete pod pojmem "dobrý učitel"?

Stejně jako u předchozí otázky většina učitelů domnívá, že "dobrý učitel" by měl
mít poměrně široké penzum znalostí, schopností a dovedností (komunikativnost,
energičnost apod.), tedy měl by být v podstatě všestranně nadanou osobou. Podle mého
názoru velké množství začínajících učitelů má ještě v "živé" paměti svoje studium na
pedagogické fakultě, kde jsou studijní moduly koncipovány v širokém spektru oborů a
stejně jako já občas zažívali "horké" chvíle v určitých oblastech (například výchovy),
pro které neměli dostatečné nadání.
Někteří z dotázaných považují za důležité různé vlastnosti učitele jako jsou
například

zodpovědnost,

tolerance,

důslednost,

trpělivost,...

To

samozřejmě

předpokládá určitý charakter osobnosti.
"Dobrý učitel" by měl umět vzbudit v dítěti zájem o vzdělávání. Domnívám se, že
toto je zásadní záležitost, neboť tím učitelé mohou položit základní kámen vztahu dítěte
ke vzdělávání. Tento vztah může být samozřejmě v pozitivní, ale i v negativní rovině.
Určitá část dotázaných si představuje pod pojmem "dobrý učitel" osobnost, což
znamená podle mého názoru výraznost osobnosti po všech stránkách.
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Můj předpoklad, že pod pojmem "dobrý učitel" si dotázaní představují člověka,
který dokáže děti zaujmout a vzbudit v nich vztah ke škole a vzdělávání, se nepotvrdil.

Jaké by měly být kompetence učitele?

Potvrdilo se , že pojem kompetence není mezi učiteli příliš zažitý. Výpovědi byly
buď velmi obecné nebo šlo pouze o výčet. Mnoho učitelů pojalo kompetence jako
pravomoce. „Nezvyšovala bych je, stačí takové, jaké jsou dnes, jen se nesmí uplatňovat
z pozice síly." Další dotázaný uvedl: „Učitel by měl by mít obdobné kompetence jako
rodič."
Další můj předpoklad, že učitelé budou uvádět kompetence pedagogické,
diagnostické, hodnotící, sociální a komunikativní., se potvrdil jen zčásti. Všechny
mnou uvedené kompetence byly učiteli označeny, ale v různém procentuálním
výsledku.
Nejčastěji byla uváděna kompetence organizační a řídící. V porovnání s výsledky
z minulých otázek, kde učitelé uváděli jako nejvýznamnější položku pro učitelskou
profesi vlastnosti, schopnosti a dovednosti osobnosti učitele, mne tento výsledek
překvapil. Připouštím však, že dobrá organizace a řízení mohou velmi ulehčit
jakoukoliv činnost.
Vhiearchii důležitosti kompetencí se objevila na druhém místě kompetence
diagnostická a hodnotící. Domnívám se, že včasně rozpoznaná obtíž nebo porucha
vyskytující se u žáka, je velmi důležitou a hodnotnou záležitostí. Díky tomu se mohou
v krátké době zvolit adekvátní postupy v následné práci, popřípadě je možné
kontaktovat odborníky a spolu s rodinou se podílet na odstraňování

problémů

příslušného rázu. Hodnocení je ovšem také zásadní složkou učitelovy práce, neboť
může odhalovat žákovy možnosti a pozitivně je motivovat v dalších činnostech.
Další místo obsadila kompetence komunikativní, což přisuzuji tomu, že učitelé
častěji vstupují do jednání skolegy, svedením školy, s různými odborníky a
institucemi, ale hlavně s rodiči dětí. Zde je často potřeba využít určité asertivity, která
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ovšem není výsadou všech učitelů, takže tato komunikace může být komplikovaná a
může docházet k problémům.

Co považujete za těžiště činnosti učitele na 1. stupni ZŠ - o čem je vzdělávání
dnes?

Dnešní doba je bezesporu poměrně náročná svými požadavky na jedince, ať už
v oblasti psychické i fyzické odolnosti nebo práce s technickými vymoženostmi, tudíž je
pochopitelné, že nejčastěji učitelé označovali jako těžiště své činnosti všestranný rozvoj
dítěte, což je pojem velmi široký a skrývá se pod ním velké množství položek.
Jako těžiště své práce učitelé také spatřují snahu naučit děti vyhledávat informace
a orientovat se v nich. S tímto pojetím se ztotožňuji i já, neboť by se tak například
mohlo zmenšit velké množství nadbytečných informací, které děti zatěžují a přitom
postačí, když si budou jisté tím, kde tyto údaje mohou vyhledat, pokud s nimi bude
potřeba pracovat. Můj předpoklad, že pro učitele je těžištěm jejich činnosti snaha naučit
děti pracovat s informacemi, vyhledávat je, třídit je a orientovat se v nich, se potvrdil
jen zčásti (zhruba jedna pětina).
Za překvapivé lze považovat, že pouze malý počet dotázaných považuje za těžiště
své práce snahu o probuzení zájmu dítěte o vzdělávání. Tato odpověď se ovšem
opakuje, neboť se objevila již u dříve položených otázek. Její důležitost nesporně
spočívá

v probuzení

zájmu dítěte a následném

položení

základního

kamene

v pozitivním vztahu dítěte ke vzdělávání.

Jaké je podle Vás dnešní dítě?

Zaujalo mne, kolik se vyskytlo různorodých odpovědí na tuto otázku. Jak již jsem
se zmínila výše, dnešní doba klade vysoké nároky na různé oblasti v životě dítěte včetně
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schopnosti zacházet s různými technickými vymoženostmi a zřejmě právě proto nejvíce
učitelů uvedlo, že dnešní dítě je technicky zdatné.
Učitelé vidí dnešní dítě také jako zranitelné. Domnívám se, že tento názor také
souvisí se současnými poměry ve společnosti. Může se týkat například časového
vytížení rodičů, nestability rodin, rozvodovosti, zanedbávání, týrám a zneužívání dětí,
prezentace násilí v médiích, kriminality, drogové problematiky apod.
Další pohled učitelů na dnešní dítě je takový, že je více informované. To
pravděpodobně souvisí s větší otevřeností společnosti k určitým dříve tabuizovaným
tématům, ale určitě i s dostupností informací (noviny, časopisy, knihy, televize, rozhlas,
internet apod.)
Dále se objevily názory, že dnešní dítě je kritické, sebevědomé a více přetěžované
požadavky z okolí. Kritičnost a sebevědomost podle mého názoru souvisí s tím, že děti
jsou vedeny k tomu, aby byly schopny komunikovat, diskutovat a obhájit své názory.
Kladení vysokých nároků na děti je bezesporu vázáno na již několikrát zmíněnou
náročnost doby, děti musí obstát v mnoha oblastech. Podle mých zkušeností jsou rodiče
často velmi ambiciózní a své děti nutí buď do nadměrného množství aktivit, nebo do
činností, ve kterých sami kdysi neměli možnost vyniknout.
Dalšími charakteristikami dnešního dítěte byly přívlastky: hravé, soutěživé,
cílevědomé, materiálně založené, zvídavé, neskromné, rozmazlené a nesamostatné.
Jelikož každý učitel přichází do kontaktu se zcela odlišným a různorodým vzorkem dětí,
je víceméně možné souhlasit se všemi těmito uvedenými položkami.
Moje předpoklady, jak vidí učitelé dnešní dítě, se nepotvrdily.

DalSÍ s k u p i n a o t á z e k se týkala oblasti p r o ž í v á n i .

V čem se při Vašem vstupu do školy nejvíce lišila Vaše představa od reality?

Nejčastěji byly učiteli zmiňovány záležitosti souvisejících se školou jako institucí,
s podmínkami k vykonávání učitelské profese. Patří sem administrativa, nedostatek
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financí nejen na platové ohodnocení, ale i na vybavení školy, předimenzované osnovy,
neochota kolegů pomoci apod. Domnívám se, že začínající učitelé jsou tímto zaskočeni
z toho důvodu, že v rámci souvislé praxe nemají možnost dostatečně proniknout do
"zákulisí" a provozních záležitostí školy, což je pochopitelné, neboť tyto praxe většinou
nemají velkou časovou dotaci a také proto, že každý student se spíše soustředí na
aktivity

v rámci

vyučování,

sbírání

zkušeností

v pedagogické

činnosti,

řešení

nestandardních situací a poznávání reakcí dětí. Podle mého názoru je to pochopitelné a
správné. Je důležitější se věnovat aktivitám s dětmi, neboť do provozních záležitostí
školy je možné se vpravit snáze než do činnosti pedagogické.
Některé odpovědi se týkaly v podstatě osobnostních kvalit učitele, hlavně
komunikace s rodiči. Stále častěji můžeme být svědky toho, jak rodiče zasahují do práce
učitele více, než je únosné. Komunikace se komplikuje, stává se problematickou a
vznikají tak nepříjemné situace. Podle mých zkušeností je tato oblast velmi palčivým
problémem a velké množství učitelů by uvítalo již v rámci studia nějakou nabídku kurzů
asertivity.
Učitelé byli také překvapeni dětmi, například jejich chováním. Objevila se zde i
nejistota v práci s integrovanými dětmi.
Zajímavé je zjištění, že 24,44% dotázaných nepřekvapilo při nástupu do školy
vůbec nic. Očekávala bych totiž, že se při nástupu do zaměstnání vždy nějaká odlišnost
představ od reálných podmínek objeví.
Můj předpoklad, že se odlišnost představ od reality při vstupu do školy bude týkat
komplikované komunikace s rodiči, se nepotvrdil.

Co Vás těší nebo z čeho máte největší radost ve Vaší práci?

Nejčastěji se v názorech učitelů objevovala radost, kterou jsem

nazvala

„souznění" s dětmi, tedy vděčnost dětí za učitelovu práci, dětský úsměv apod.
Dále učitele velmi těší pokroky a úspěchy dětí. Ty jsou v jistém smyslu odrazem
kvality učitelovy práce a učitel v nich může mít určitou zpětnou vazbu.
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Důležitou hodnotou v učitelské práci je pro dotazované to, když se jim podaří u
dítěte vzbudit zájem o vzdělávání. Tato odpověď již několikrát zazněla i u jiných výše
uvedených otázek. Domnívám se, že ji můžeme považovat za poměrně zásadní součást
učitelské profese.
Učitelé jsou ovšem potěšeni i oceněním ze strany rodičů, zdařilými akcemi
s dětmi, uplatněním svých schopností a dovedností. Zvláště ocenění rodičů je podle
mého názoru pro učitele pozitivní motivací.
Vyslovených předpokladů vztahujících se k této otázce bylo několik. Předpoklad,
že učitele nejvíce těší pokroky dětí, se nepotvrdil. Předpoklad, že učitelé mají radost
z toho, když se jim podaří vzbudit zájem dítěte o vzdělávání, se potvrdil jen z části a
poslední předpoklad, týkající se radosti ze společné zdařilé provedené práce, se
nepotvrdil v očekávané míře.

V čem naopak vidíte problémy nebo s jakými záležitostmi se potýkáte?

Co se týče problémů, se kterými se učitelé nejvíce potýkají, směřovala většina
výpovědí k oblasti osobnosti učitele a jeho fungování ve třídě. Učitelé nejvíce zmiňovali
obtížnou a komplikovanou komunikaci s rodiči. Tato odpověď se objevila již u otázky
odlišnosti představ od reality při vstupu do zaměstnání a jak jsem uvedla, je to ožehavé
téma. Natolik ožehavé, že by stálo za to, aby se této oblasti věnovala zvýšená pozornost.
Samozřejmě, že učitelé musí mít určité osobnostní předpoklady pro komunikaci a
jednání s jinými lidmi, nicméně by uvítali přípravu v této oblasti již v pregraduální
přípravě, například zařazením určité formy kurzů asertivity do studia učitelství pro
primární školy. Dále sem patří časová náročnost z hlediska skloubení obsáhlosti osnov a
hodinových dotací, kázeň dětí apod.
Další oblastí, považovanou učiteli za problematickou, byly záležitosti týkající se
školy, které učitel sám nemůže ve větší míře ovlivnit ani změnit. Do této kategorie jsem
zařadila velký počet dětí ve třídě, finanční problematiku, administrativu, obsáhlost
osnov, vztahy a spolupráci s kolegy apod.
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Výzkum potvrdil předpoklad, že nejvíce individuálně pociťovaných obtíží se
vztahuje k oblasti obtížné komunikace s rodiči. Naopak se nepotvrdil předpoklad, že by
učitelé za velký problém považovali nedostatečné materiální zázemí.

Poslední skupina otázek byla z oblasti reflexe na vlastní učitelskou přípravu.

Jak Vás Vaše studium, škola připravily na profesi učitele?

Připravenost na profesi se jeví většině dotázaných učitelů jako nedostatečná.
Poměrně malá část dotázaných považuje svou přípravu na profesi učitele za zcela
nedostatečnou a naprosto stejný počet pokládal svou přípravu za spíše dostatečnou.
Dotazovaní velmi pozitivně hodnotili didaktiky jednotlivých předmětů (například
matematiky, českého jazyka, hudební výchovy apod.) a seznámení s různými metodami
a technikami práce. Velmi často bylo také kladně hodnoceno předávání si zkušeností
s kolegy, což se týká učitelů, kteří studovali kombinované studium a měli možnost
v zaměstnám již nasbírat určité zkušenosti. Tito učitelé také pozitivně hodnotili
propojení teorie s praxí. Studenti prezentačního studia nejčastěji uváděli, že praxe je
připravila více než studium.
Můj předpoklad, že většina učitelů bude spíše nespokojena s kvalitou studia a
označí svou přípravu jako spíše nedostatečnou, se potvrdil.

V čem se cítíte nejvíc nepřipraveni?

Ve kterých oblastech konkrétně se cítí začínající učitelé nejvíc nepřipraveni?
Je to zejména činnost pedagogická. Uváděna byla oblast diagnostiky, metodiky,
motivace dětí, alternativních způsobů výchovy, ale například i vedení dokumentace.
Zkušenosti z těchto jmenovaných oblastí se podle mého názoru nejlépe nasbírají
v každodenním styku s nimi, tedy v praxi.
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Další oblastí, ve které se učitelé cítí nepřipraveni, je oblast komunikace s rodiči.
Tato záležitost byla již komentována u některých předchozích otázek, je však nutné
zopakovat, že je to velmi diskutované téma.
Učitelé se také cítí nepřipraveni v oblasti oborů. Nejčastěji byly zmiňovány
jednotlivé výchovy, ale také historie. Jedna učitelka uvedla, že má velké mezery
v obecných znalostech a v podstatě se znovu „učí" s dětmi. Také byly uváděny jazyky.
Zvláště oblast cizích jazyků je například ve studiu formou kombinovaného studia na
pražské pedagogické fakultě zcela opomíjena.
Několik učitelů uvedlo, že se cítí nepřipraveni v oblasti praxe. Takto odpovídali
hlavně učitelé, kteří studovali prezenční studium, v jehož rámci nebývá praxe
dostatečně časově dotována.
Překvapila mne odpověď, že se někdo cítí připraven. Domnívám se, že profese
učitele je natolik různorodá a záběr učitele natolik široký, že je vždy možné a dokonce
potřebné něco zlepšovat nebo se zdokonalovat.
Můj předpoklad, že se učitelé cítí nejvíce nepřipraveni v oblasti komunikace
s rodiči, se nepotvrdil v očekávané míře. Předpoklad týkající se nepřipravenosti
v oblasti legislativy se nepotvrdil.

Co pro Vás naopak mělo v této přípravě největší přínos?

Konkrétní přínos učitelské přípravy spatřovali učitelé nejvíce v rozvoji osobnosti,
hlavně získání obecných znalostí (například etika, filozofie, vlastivěda, dějiny
pedagogiky apod.) a utřídění poznatků. Domnívám se, že v podstatě jakýkoliv druh
dalšího vzdělávání člověka někam dál posouvá a podporuje jeho rozvoj.
Dále byly velmi oceňovány didaktiky jednotlivých předmětů, což je odpověď,
která se již taktéž objevila u otázky č. 9, tedy jak byli učitelé připraveni v rámci studia
na profesi učitele. Pokud vycházím ze svých studijních zkušeností, mohu tento názor
potvrdit. V těchto didaktikách bylo možné se seznámit s učebnicemi, pomůckami a
praktickými typy pro práci s dětmi v daném předmětu.
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Taktéž další odpověď již byla vyřčena u již zmíněné otázky č. 9 a týká se
předávání zkušeností s kolegy z ročníku. Každý učitel již nasbíral určité zkušenosti ve
své pedagogické činnosti, a jelikož každý z nich má jiný způsob práce a používá jiné
metody, je bezesporu takováto vzájemná výměna zkušeností a osvědčených způsobů
přínosná.
Zaujalo mne, že pro několik dotázaných měla největší přínos osobnost
přednášejícího. Nejen že přednášky byly zajímavě vedeny, ale takováto osobnost
respondenty inspirovala, nadchla a přinesla do jejich způsobu myšlení nové prvky.
V tomto případě byl přednášející v podstatě dobrým vzorem pro studenty.
Někteří z dotázaných považovali za přínosnou praxi, kde si mohli propojit
teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi. Reálné situace a jejich řešení jsou tou
„nejlepší školou". Jak již jsem se zmínila výše, domnívám se, že hodinová dotace na
praxe je stále nedostačující.
Několik dotázaných tuto otázku nezodpovědělo.
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Závěr

Tématem této diplomové práce bylo nahlédnout do oblasti problémů současných
začínajících učitelů na 1. stupni základní školy. Tyto problémy vycházejí z roviny
názorů a postojů k učitelské profesi, ke vzdělávání a dětem, dále z roviny prožívání
(vstup do zaměstnání, negativní a pozitivní pocity související s touto profesí) a také
z roviny reflexe na vlastní učitelskou přípravu. Identifikace a následná formulace
nejpalčivějších problémů v učitelské profesi mohou významně pomoci jednak k jejich
odhalení, ale hlavně k jejich řešení. Domnívám se, že je nutné těmto záležitostem
věnovat dostatečnou pozornost. Podle mých zkušeností ovšem mohu s potěšením
konstatovat, že o tuto problematiku se projevuje v současné době zájem jak ze strany
odborníků, vzdělavatelů učitelů a učitelů samotných, tak ze strany různých politických
institucí, ale také studentů, kteří chtějí přispět svým názorem a podílet se na vývoji
učitelské přípravy.
Diplomová práce měla dvě části. Teoretická část byla zaměřena na historický
vývoj učitelství, učitelskou profesi, její charakteristiku a etapy. Dále jsem se zabývala
charakteristikou "ideálního" učitele, změnami v pojetí učitelské profese a jejími
kompetencemi a standardy. Zmínila jsem také problematiku učitele primární školy a
vzdělávání učitelů primárních škol u nás i v zahraničí.
Těžiště diplomové práce však zůstává v části výzkumné. Základním úkolem bylo
zmapovat postoje a názory současných začínajících učitelů, například jejich pojetí
učitelské profese, pojetí dobrého a kvalitního učitele, pojetí hodnot a klíčových cílů
vzdělávání. Dále bylo analyzováno prožívání prvních let učitelské činnosti (střet
očekávání a ideálů s realitou) a zjišťovány subjektivní reflexe učitelského vzdělání
z hlediska připravenosti pro současné pojetí školy.
Smyslem výzkumu bylo také nabídnout začínajícím učitelům možnost vyjádřit
vlastní názor, spokojenost či nespokojenost s přípravou na jejich profesi apod., ale také

zprostředkovat jejich pohled všem, kteří se touto problematikou

zabývají a mají zájem

tčmto hlasům naslouchat. Týká se to hlavně možných změn v oblasti přípravy na
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učitelskou profesi, neboť tito lidé jsou již schopni na základě zkušeností ze své učitelské
činnosti schopni posoudit, nakolik byli na vykonávání učitelské profese připraveni.
Tento výzkum přinesl zajímavé výsledky. Jistě nemohl obsáhnout celou tuto
problematiku, ale toho podstatného, alespoň některých témat, se snad dotkl.
Celkově lze říci, že začínající učitelé považují učitelskou profesi za velmi
náročnou z hlediska "univerzálnosti" osobnosti, tedy širokého záběru vědomostí,
schopností a dovedností, kterými by měli oplývat. Podobné vlastnosti učitelé přisuzují
také obrazu "ideálního" učitele.
V oblasti kompetencí výzkum odhalil velké nejasnosti v pochopení pojmu jako
takového. Většina učitelů se soustředila na tento pojem ve smyslu pravomoce.
Podobu dnešního vzdělávání zajisté velmi ovlivňuje obraz doby jako takové,

neboť učitelé v současnosti za jeho těžiště považují nutnost naučit děti pracovat
s informacemi (vyhledávat je, třídit je a orientovat se v nich). To pravděpodobně souvisí
S tím, že dnešní doba je podle mého názoru informacemi naprosto přesycená.
Názory na střet představ a reality při vstupu do školy mi nepřipadají nijak zásadně
odlišné od jiných profesí. Domnívám se, že podobný průběh lze zaznamenat v různých
sférách lidské činnosti. Naproti tomu z odpovědí, které se týkaly otázky směřující k
radosti z práce, jsem měla velmi dobrý pocit, neboť se z nich dá vyčíst, že všichni tito
lidé dělají svou práci s nesmírným zanícením, nadšením a láskou.
Jako závažný problém, se kterým se učitelé potýkají, se ukázala oblast
komunikace a jednání s rodiči. Začínající učitelé nemají mnoho zkušeností sjednáním s
lidmi různých věkových kategorií, navíc v nové pozici ve vztahu učitel - rodič, a
nejsou také v této oblasti dostatečně připraveni pregraduálním studiem. Tento problém
byl zmiňován velmi často, tudíž se zdá být pro začínající učitele opravdu palčivou
záležitostí, která by měla být řešena.
Svoje studium, přípravu na profesi učitele hodnotili učitelé obecně v naprosté
většině jako spíše nedostačující, což je podle mého názoru podnětem k zamyšlení, co
vše a jakým způsobem by se mělo v této sféře změnit nebo alespoň zlepšit. Lidé, kteří
již nějakou dobu působí jako učitelé, mají zajisté mnohé vyzkoušeno a zpětně mohou
zhodnotit, co v přípravě na učitelskou profesi schází a co přebývá. Mohou přinést velké
množství zajímavých námětů, nápadů a podnětů. Musí se ovšem najít i někdo, kdo je
ochoten jim naslouchat a schopen jejich poznatky využít.
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Učitelé jsou vesměs velmi spokojeni s přípravou v oblasti didaktik jednotlivých
předmětů. Učitelé, kteří studovali svůj obor ve formě kombinované, velmi kladně
hodnotili výměnu zkušeností s ostatními kolegy z praxe. O toto jsou studenti studia
prezenčního bohužel ochuzeni.
Nepřipravenost se u učitelů projevuje v oblasti činnosti pedagogické (řešení
pedagogických situací, motivace dětí, vedení dokumentace apod.), která ovšem úzce
souvisí s praxí. Praxe je bohužel ve studijních modelech stále nedostatečné množství.
Jak již jsem se zmínila výše, učitelé se také cítí nepřipraveni v oblasti komunikace a
jednání s rodiči, což je záležitost, která se v přípravě na učitelskou profesi nevyskytuje.

Jistě bychom nalezli ještě více důležitých zjištění, jež výzkum přinesl a nejsou
uvedeny v tomto závěru. Mým cílem ale není jmenovat všechny. Každý tu svou
odpověď snad nalezl a pokud ne, věřte, že i mně se během zpracovávání této diplomové
práce otevřelo mnoho nových otázek. Je třeba na ně hledat odpovědi. Je třeba se ptát
ostatních a hledat nová řešení. Jen tak se může vývoj posouvat dopředu. Odpovědi
můžeme hledat každý sám, ale i společně. Zde jsou některé nové otázky. Má smysl
hledat možnosti další spolupráce s bývalými studenty, kteří působí v praxi? Existují
možnosti, jak studentům umožnit větší množství praxe ve školách? Existují možnosti,
jak připravit studenty v oblasti komunikace s rodiči, například zakomponovat do
pregradální přípravy psychologické moduly, případně kurzy asertivity? Existují
možnosti, jak snížit zatížení učitelů v oblasti vedení přebytečné dokumentace?
Podobných otázek je samozřejmě mnohem více. Já jsem ale vděčná, že na ty,
které jsem položila ve výzkumu, mi pomohli začínající učitelé hledat odpověď.
Doufám, že i je, stejně tak jako mne, hledání odpovědí alespoň o něco málo obohatilo.

Co říci úplným závěrem? Snad jen přání, aby i nadále mezi námi byli lidé, kteří se
snaží být stále lepší a hledají způsoby, jak to nejlepší ze sebe mohou nabídnout
ostatním.
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RESUMÉ

Tento text se zabývá problematikou učitelské profese, zejména pak problémy
současných začínajících učitelů na 1. stupni ZŠ.
V první části je zaměřen na současné změny v pojetí učitelské profese a na učitele
primární školy.
Druhá část tohoto textu obsahuje výsledky výzkumu zaměřeného na mapování
názorů a postojů současných začínajících učitelů na 1. stupni ZŠ.
V závěru práce jsou formulována některá doporučení pro změny v oblasti
přípravného vzdělávání učitelů primární školy.
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Vážené kolegyně a kolegové,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové
prače a j e h o z a l e m je mapování názorů začínajících učitelů. Předem Vám Z o h o £ t děkují
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dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové
práce a jehož cílem je mapování názorů začínajících učitelů. Předem Vám mnohokrát děkuji
za Váš volný čas, jenž vyplnění dotazníku věnujete.
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10. V čem se cítíte nejvíc nepřipraveni?
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11. Co pro Vás naopak mělo v této přípravě největší přínos?
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Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku.

Vážené kolegyně a kolegové,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplněni dotazníku, který je součástí mé diplomové
práce a jehož cílem je mapování názorů začínajících učitelů. Předem Vám mnohokrát děkuji
za Váš volný čas, jenž vyplnění dotazníku věnujete.

DOTAZNÍK
Pohlaví
mtíz - žena
Věk
Z6.JU,.
Vzdělání....
.
Vt:
Délka praxe... / / V ^ - .

(nehodící se škrtněte)

1. Co podle Vás znamená být učitelem?

2.

Co si představujete pod pojmem „dobrý učitel"'?

3.

Jaké by měly být kompetence učitele? .

4. Co považujete za těžiště činnosti učitele na 1. st. ZŠ - o čem je vzdělávání dnes?
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5. Jaké je podle Vás dnešní dítě?
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6.

V čem se při Vašem vstupu do školy nejvíce lišila Vaše představa od reality?

7.

Co Vás těší nebo z čeho máte největší radost ve Vaší práci?
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8.
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V čem n a o p a k vidíte problémy nebo s jakými záležitostmi se nejvíce potýkáte?
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9. Jak Vás Vaše studium, škola připravily na profesi učitele?

/rfí+^L

JÍ yrla

&^.tť&y

10. V čem se cítíte nejvíc nepřipraveni'
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11. Co pro Vás naopak mělo v této přípravě největší přínos?
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Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku.
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