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Resumé 

Závěrečná práce se zabývá adaptací mladých začínajících pedagogů na nové 

pracoviště. Přináší pohled ředitelů škol, kteří zajišťují adaptaci nových zaměstnanců, 

zjišťují, ve kterých oblastech je třeba začátečníka vést.  

Z teorie vyplývají potřeby začátečníků a také oblasti, ve kterých potřebují pomoci od 

zkušenějších kolegů. Teorie se zabývá také pojmy začínající učitel a uvádějící učitel. 

Z dotazníkového šetření vyplývají potřeby ředitelů škol v období uvádění 

začínajících učitelů. Mapuje způsoby, možnosti a intenzitu uvádění v závislosti na 

vytíženost pedagogů, kteří jsou pověřeni uváděním. 

Klíčová slova 

Začínající učitel, uvádějící učitel, adaptace, uvádění, kompetence, plán uvádění, 

vyučovací hodina, kázeň, kreativita, dokumentace, diagnostika 

Resumé 

The final thesis deals with the adaptation of young beginning teachers for the new 

workplace. It brings the observations of school directors who ensure the adaptation 

of new employees. The school directors find the areas in which the beginners need 

their help.  

From the theory there result the needs of beginners and the areas in which the 

beginners need help from more experienced colleagues. The theory works with the 

terms of beginning teacher and introducing teacher. 

The questionnaire survey shows the needs of school directors during the introducing 

of beginning teachers. It maps the methods, possibilities and intensity of introducing 

by the teacher who are responsible for new colleagues.  

 

Keywords: 

Beginning teacher, introducing teacher, adaptation, introducing, skills, marketing 

plan, lesson, discipline, creativity, documentation, diagnostics 
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Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala téma Začínající učitel na základní 

škole. 

Tématu je možné se zhostit z několika úhlů pohledu. Já jsem zvolila pohled ředitelů 

základních škol, kteří s výběrem nového učitele nesou svou kůži na trh, zvláště když 

sáhnou po čerstvém absolventovi, na kterého nelze získat žádné reference. Ředitelé 

základních škol řeší velmi často personální problémy na pracovišti, musí zajistit 

personální obsazení na škole tak, aby úroveň vzdělávání neklesala. Mnohdy je velmi 

těžké nahradit odcházejícího učitele ať z důvodu jeho aprobace nebo proto, že 

nasadil „vysokou laťku“ v práci se třídou, ve výsledcích ve výuce nebo byl dobrou 

duší kolektivu.  

Pokud na školu přijde učitel již s praxí, který jen přešel z jiné školy, stačí ho 

seznámit s kolektivem, provést po budově, seznámit se specifiky a ŠVP a je 

prakticky uveden.  Může začít pracovat.  

Pokud ředitel školy sáhne po čerstvém absolventovi pedagogické fakulty, dochází 

k situaci o poznání složitější.  

Ředitel jako zaměstnavatel má povinnost zajistit adaptaci nového zaměstnance na 

pracovišti. U začínajícího učitele je toto začlenění náročnější a adaptace delší než u 

učitele, který jen přechází z jiné školy. 

Aby ředitel školy nepřijal učitele úplně neznámého, nevyzkoušeného, je samozřejmě 

možné vyhlásit výběrové řízení, další možností je poznat mladého učitele při povinné 

souvislé praxi, ale tím se ředitel školy nezbaví nutnosti se začínajícímu učiteli 

věnovat. Nemůže se jen spolehnout na to, že se mladý začínající učitel pro toto 

povolání narodil, že je ochoten se dále učit a vzdělávat a na to, že ho vysoká škola 

dobře připravila pro tuto profesi alespoň v některých oblastech potřebných pro výkon 

učitelského povolání. 
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Chtěla bych se zabývat hlavně tím, jak na základních školách probíhá ten první rok 

(někde i více) po nástupu mladého učitele – čerstvého absolventa. Jakým způsobem 

probíhá jeho začleňování do každodenního kolotoče prací. Stále to bude pohled 

ředitelů škol, kteří samozřejmě potřebují, aby toto začlenění bylo co nejrychlejší a 

především co nejkvalitnější. Vedení zaměstnanců je pravidelnou, cílevědomou 

činností ředitele školy. Ředitel by tedy měl mít vypracovaný systém uvádění 

pedagogů – začátečníků do praxe. Přístup vedení školy i systém by měl pomoci 

k tomu, aby začínající učitel nebyl odrazen příliš vysokým tempem, aby nebyl sám 

v období, kdy se může dostat do krize z rozporu mezi svým očekáváním a tvrdou 

realitou. Bylo již zveřejněno mnoho výzkumů, které se zabývaly problémy 

nastupujících učitelů z jejich pohledu. Účelem uvádění by tedy měla mimo jiné také 

být motivace jeho okolí k dalšímu setrvání mladého učitele na škole. 

V teoretické části jsem se nejdříve zabývala zákonnými normami, ve kterých je 

možné najít oporu pro pojmy začínající učitel a uvádějící učitel. Tyto dva pojmy jsou 

poměrně úzce spjaty. V této práci se zabývám oběma. 

Dále teorie mapuje adaptační období nového zaměstnance. 

V další části je podrobně rozebrána pozice začínajícího učitele. Teoreticky 

zpracovává, kdy je učitel začínající, co ho může během nástupu na základní školu 

potkat, co ho může ohrožovat a které oblasti se teoreticky mohou v období uvádění 

objevovat. Je zde také popsáno, které kompetence by měl učitel mít, aby mohl 

vykonávat své povolání tak, jak od něj okolí očekává. 

V další části teorie má své místo uvádějící učitel, jeho pozice. Popsány jsou rovněž 

možnosti uvádění i příklady těch, které u nás ještě nejsou tolik zažity. 

Výzkum je pak zaměřen na existenci uvádějícího učitele v souvislosti s nástupem 

začínajícího učitele, na oblasti, které považují ředitelé škol za stěžejní při pomoci 

adaptovat se učiteli začátečníkovi do školního prostředí, ale i na existenci plánu 

uvádění a na možnosti, jak zlepšit podmínky nástupu mladého učitele. 

V další části práce jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření. 

 Nakonec bych ráda prostřednictvím výzkumu získala podklady k vytvoření návrhu  

dokumentu, který není z hlediska legislativy povinný, ale z pohledu ředitelů škol jistě 

potřebný - Plánu uvádění. 
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1 Teoretická část 

1.1 Legislativa 

 

Legislativní rámec pro pojmy začínající učitel a uvádějící učitel ve školské 

legislativě v podstatě nenajdeme. 

Ve školské legislativě tyto pozice samostatně neexistují. Povinné není ani uvádění 

začínajících učitelů. Institut uvádějícího učitele byl u nás zaveden v sedmdesátých 

letech, jeho zavedení a využití na školách není povinné, je však již ustáleným územ. 

Povinnost zajistit adaptaci nově nastupujících pracovníků vyplývá ze Zákoníku 

práce. Obecně Zákoník práce požaduje po zaměstnavateli, aby absolventům škol (do 

2 let od ukončení školy) zabezpečil odbornou praxi, případně nekvalifikovaným 

zaměstnancům zaškolení. Konkrétní podobu u začínajících učitelů však nestanoví 

žádný předpis a způsob uvedení do praxe tedy závisí na řediteli školy. 

Předpokládám, že na všech školách funguje institut uvádějícího učitele i přesto, že 

není povinný. Je jen otázka, zda je k němu přistupováno formálně, nebo zda plní 

skutečně svou funkci při adaptaci čerstvého absolventa. 

Podstatou práce bude tedy zjistit, zda ředitelé škol mají přehled o tom, jaké 

schopnosti a dovednosti začínajícím učitelům chybí, zda přemýšlejí o tom, který ze 

zkušených učitelů je vhodný pro práci se začínajícím učitelem. Zda ředitelé škol mají 

jasno v tom, jak nejlépe zajistit uvádění začínajících učitelů. Zda by souhlasili s tím, 

aby začínajícímu pedagogovi byly vytvořeny jiné podmínky v časovém období 

jednoho roku. Zda by pomohla našemu školství a hlavně začínajícím učitelům 

institucionalizace uvádějícího učitele. 
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1.2  Adaptace začínajících učitelů 

 

Pokud přichází do organizace nový zaměstnanec, je potřebné, aby „zažil úspěch“. 

Někdy však z různých důvodů zaměstnanec nepodává takové výkony, jaké očekával 

on a samozřejmě i zaměstnavatel. „Častou příčinou tohoto nezdaru vstupu nového 

zaměstnance bývá v těchto případech právě prostý nedostatek pozornosti, kterou 

věnují vedoucí pracovníci jeho adaptaci v novém pracovišti.“ (Pol, Lazarová, 

1997, s. 16) Nástup nového pracovníka a tedy i začínajícího učitele znamená 

zvýšenou psychickou zátěž pro začátečníka i více práce, například kontrolní činnosti, 

pro zaměstnavatele. V této fázi, v počátcích, je nutné, aby nastupujícímu 

pracovníkovi někdo pomohl, někdo, kdo je v organizaci určen pro práci se 

začátečníky. Pokud se začátečník nedočká pomoci, může mít pocit, že je na všechno 

sám, není si jistý, zda nedělá chyby, má pocit izolace a osamělosti. Začínající 

pracovník (učitel) může pod tlakem panikařit. Vedení by nemělo posuzovat nového 

pracovníka podle prvních krůčků. U Pola, Lazarové (1997) najdeme výčet potřeb, 

které se mohou objevit u nastupujícího zaměstnance, nastolili čtyři oblasti. Postupně 

budou aplikovány tyto potřeby také konkrétně do prostředí základních škol.  

 

Orientace na prostředí 

 

Zde se jedná o to, aby byl zaměstnanec seznámen se všemi součástmi organizace. 

Nejde jen o jeho vlastní pracoviště, ale o všechny části, o zázemí, o to jak jednotlivé 

součásti fungují, jak je pracovník může využívat. Je dobré, aby měl zaměstnanec 

zázemí, aby si měl kam například uložit své věci.  

U učitele nejde jen o to, aby byl proveden fyzicky po škole, měl by navštívit bufet, 

školní jídelnu, vědět, jak funguje vydávání obědů, za kolik si může objednat jídlo, 

měl by vědět, jaké další výhody může využívat. Kde si například může kopírovat 

materiály, s čím mu pomůže sekretářka a kde najde materiály k výuce, které vytvořili 

kolegové a mohou je využívat všichni vyučující - například výukové materiály pro 

interaktivní tabule apod. 
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Orientace na lidi 

 

Ještě před nástupem nového zaměstnance je vhodné informovat jeho budoucí kolegy 

o jeho nástupu. Pracovníku po určitou dobu přidělit kolegu, který by měl 

spolupracovat s personalistou na naplnění programu péče o nového pracovníka 

v jeho adaptační fázi, odpovídat na všechny případné dotazy nového zaměstnance 

apod. Při svém nástupu by měl být nový kolega představen všem, s nimiž bude 

spolupracovat, ale také širšímu sociálnímu zázemí, s nímž bude v kontaktu. 

Členové pedagogického sboru, by měli předem vědět, že nastoupí nový zaměstnanec, 

vedení by mělo seznámit sbor s tím, kam bude začátečník zařazen, jakou má aprobaci 

atp. Nastupující pedagog by měl být představen i správním zaměstnancům. V této 

fázi by mělo vedení přidělit nově nastupujícímu pedagogovi uvádějícího učitele, ten 

by měl začátečníkovi pomoci v období adaptace. 

 

Orientace na pracovní proces 

 

V této oblasti se jedná o to, že nastupující zaměstnanec bude seznámen s náplní 

a významem své budoucí práce, s konkrétními úkoly a způsobem jejich plnění. Aby 

mohl provádět danou práci, je nezbytné zajistit podmínky pro její výkon, pomůcky 

a nástroje. V souvislosti s pracovním procesem by měl být nováček dále seznámen 

s organizační strukturou podniku a se svou pozicí v ní, s hlavními znaky kultury 

firmy apod. 

Pokud na školu nastoupí nový zaměstnanec, má jistě jasno v tom, že jeho hlavní 

náplní práce bude výuka a činnosti spojené s ní. Má jistě jasno v tom, že existují i 

doplňující činnosti – např. dozory, přípravy projektů, zpracování různé dokumentace. 

Měly by se mu dostat informace o tom, kde najde pomůcky pro výuku svého 

aprobačního předmětu a kde ostatních, které učí. Pokud se během roku cokoli 

přihodí, a mladý učitel musí např. dlouhodobě zastoupit třídního učitele, nebo 

nastoupit na jeho místo, je třeba seznámit se i s náplní práce dalších pozic. 
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Orientace na rodinu 

 

Před přijetím nového pracovníka již obvykle vedení organizace zná jeho rodinný 

stav. Někdy, zejména ženám, pak může při adaptaci na novou práci pomoci např. 

dočasná možnost úpravy pracovní doby či úvazku. Je dobré také začínajícího 

pracovníka na počátku sledovat, ptát se ho na jeho dojmy, pocity – zpětná vazba 

může být velmi důležitá.  

Zde není třeba převádět do školního prostředí, neboť potřeby začínajícího učitele 

jsou v této oblasti stejné, jako v ostatních profesích. Pokud se například vrací 

učitelka po mateřské dovolené a během její nepřítomnosti se udály změny, stává se 

v určitých oblastech a na určitou dobu také začínajícím učitelem, potřebuje například 

také různé úlevy – úpravy rozvrhu. Pokud má vedení pro takového pracovníka 

pochopení, může mu to ulehčit plnohodnotný návrat do pracovního procesu. 

Začínající učitel přicházející z fakulty potřebuje své pocity a dojmy někomu 

sdělovat, mnohdy jeho pohled zvenčí může i pomoci při řešení některých dílčích 

problémů. Měla by zde jistě existovat zpětná vazba.  

Pokud se novému zaměstnanci do organizace nepodaří adaptovat a následkem toho 

odchází (ať už sám, z impulzu vedení či personalistů firmy), nastupuje na jeho místo 

nový pracovník, tato situace se může několikrát opakovat. Neustálý kolotoč 

zaučování a střídání pracovníků rozhodně nepodporuje příznivé klima ve třídách i 

celé organizaci. Proto je potřeba věnovat pozornost adaptačnímu programu ještě před 

nástupem nového pracovníka. 

Škola jako součást veřejného sektoru nevytváří hodnoty v podobě výrobků nebo 

finančního zisku, tak se její efektivita měřit nedá, přesto je podstatné, aby 

nastupujícím a začínajícím učitelům byla věnována pozornost, bezproblémová 

adaptace nového zaměstnance je předpokladem fungování školy jako celku. V další 

části se práce zaměří na vymezení pojmu začínající učitel. 
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1.3 Začínající učitel 

 

Kdy je učitel začínající? Jak dlouhé je období začátečnictví? Jaké problémy mohou 

začínajícího učitele potkat v prvním roce po nástupu na základní školu?  

V odborné literatuře najdeme různé definice a příklady vývojových etap v profesní 

dráze učitelů, například Průcha (2002, s. 24) uvádí tyto: 

 volba učitelské profese (motivace ke studiu učitelství) 

 profesní start (učitel – začátečník) 

 profesní adaptace (první roky ve výkonu učitelského povolání) 

 profesní stabilizace (zkušený učitel, příp. učitel – expert) 

 profesní vyhasínání (vyhoření) 

Pro účely této práce je důležitá charakteristika druhého stadia – profesní start. 

Učitel v tomto stádiu rozpoznává příznaky opakujících se situací, začíná spojovat 

svoje zkušenosti se znalostmi získanými při studiu, poznává způsoby řízení výuky, 

stále se však mohou objevit problémy v podobě neočekávaných situací, kdy žáci 

reagují nově nebo nezvykle. Je samozřejmé, že na začátku učitelské praxe je 

nezbytné určité období, v němž je mladým učitelům věnována zvláštní péče, aby se 

co nejdříve a co nejúčinněji adaptovali.  

Dle pedagogického slovníku je začínajícím učitelem učitel, který má příslušné 

vysokoškolské vzdělání, chybí mu však pedagogická zkušenost, je na začátku své 

profesní dráhy. Časové období „začátečnictví“ je obtížné stanovit, neboť závisí na 

typu školy, aprobaci, výši úvazku, individuálních zkušenostech učitele…(Průcha, 

Walterová, Mareš, 1998, s. 314). Období, kdy je učitel začínající, je poměrně 

individuální záležitostí. Nejčastěji na školách pracují s učiteli jako se začátečníky 

v prvním roce po nástupu na základní školu. 

V ideálním případě by měl začínající učitel přijít na školu již s kompetencemi, které 

by měl získat nejen studiem, ale i souvislými praxemi, jejichž délka a organizace je 

jistě další otázkou k diskuzi a námětem pro další práci. 

Průcha, Walterová, Mareš (1998, s. 110) označují kompetence učitele jako „Soubor 

profesních dovedností a dispozic, kterými by měl být vybaven učitel, aby mohl 

efektivně vykonávat své povolání. Existují četné pokusy o vymezení kompetencí 
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učitele, snažící se je sblížit s obsahem přípravy budoucích učitelů na pedagogických 

a jiných fakultách. Jsou to nejen kompetence (znalosti a dovednosti) vztahující se 

k obsahové složce výkonu profese („znalost předmětů“), ale dnes jsou zdůrazňovány 

zvláště komunikativní, řídící, diagnostickém aj. kompetence. Výzkumy dokládají (v 

ČR i v zahraničí), že žádná dosavadní vysokoškolská příprava učitelů nepokrývá 

v úplnosti žádoucí soubor učitelských kompetencí.“  

V předmluvě ke knize Klíčové dovednosti učitele (Kyriacou,1996, s. 8) se dočteme o 

sedmi skupinách klíčových dovedností učitele, které přispívají k úspěšnému 

vyučování. 

1. Plánování a příprava: dovednosti podílející se na výběru výukových cílů 

dané učební jednotky (vyučovací hodiny), na volbě cílových dovedností 

(výstupů), které mají žáci na konci hodiny zvládnout, a dovednosti volit 

nejlepší prostředky pro dosažení těchto cílů. 

2. Realizace vyučovací jednotky (hodiny) : dovednosti potřebné k úspěšnému 

zapojení žáků do učební činnosti, obzvlášť ve vztahu ke kvalitě vyučování.  

3. Řízení vyučovací jednotky (hodiny): dovednosti potřebné k takovému řízení 

a organizaci učebních činností během učební jednotky, aby byla udržena 

pozornost žáků, jejich zájem a aktivní účast na výuce. 

4. Klima třídy: dovednosti potřebné pro vytvoření a udržení kladných postojů 

žáků vůči vyučování a jejich motivace k aktivní účasti na probíhajících 

činnostech. 

5. Kázeň: dovednosti potřebné k udržení pořádku a řešení všech projevů 

nežádoucího chování žáků. 

6. Hodnocení prospěchu žáků: dovednosti potřebné k hodnocení výsledků 

žáků aplikované jak při formativním hodnocení (tedy hodnocení s cílem 

napomoci dalšímu vývoji žáka), tak při hodnocení sumativním (tedy vedení 

záznamů a formulaci zpráv o dosažených výsledcích). 

7. Reflexe vlastní práce a evaluace (sebehodnocení): dovednosti potřebné pro 

hodnocení (evaluaci) vlastní pedagogické práce s cílem ji v budoucnu zlepšit. 

Z těchto sedmi bodů není možné žádný vypustit, ani není možné již získané 

dovednosti dále nerozvíjet. Aby se učitel mohl zařadit mezi zkušené pedagogy, musí 
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cíleně rozvíjet kompetence potřebné k vykonávání tohoto povolání průběžně. 

Samozřejmě je to celoživotní cesta, která nekončí s koncem uvádění, ale právě 

uvádění může jistě tuto cestu nastartovat. 

V mnoha povoláních je začínající pracovník postupně začleňován do pracovního 

kolektivu i do výkonu své profese, postupně přebírá pracovní odpovědnost, ve 

většině případů se může spolehnout na zkušené kolegy.  

V učitelské profesi je tomu jinak. Od okamžiku nástupu na školu, přebírá mladý 

učitel veškerou odpovědnost za práci, kterou vykonává, za svěřené žáky a v nemalém 

množství případů je na všechno sám, není na něho čas. 

„Pro začínajícího učitele by bylo ideální, kdyby k němu byli jmenováni učitelé, kteří 

mu vzhledem ke své zkušenosti, odborné invenci a pedagogické úspěšnosti mají co 

sdělit a předat.“ (Podlahová, 2004, s. 61). 

Oblasti, ve kterých potřebuje mladý začínající učitel pomoci, se v mnohém shodují s 

kompetencemi, které by měl učitel k výkonu svého povolání mít. 

Oblasti, s nimiž může začínající učitel potřebovat pomoci, mohou být podle 

Podlahové (2004) následující: 

 seznámení s provozem školy (zvláštnosti vyplývající z typu a stupně školy, 

informace o materiálním zajištění výuky, vedení potřebné dokumentace 

a administrativy, povinnosti dozoru atd.), 

  pomoc při přípravě a realizaci výuky (sestavování tematických plánů, 

zkušenosti s přípravou na vyučovací hodinu a její realizací, seznámení se 

školním vzdělávacím programem školy, s osnovami, učebním plánem, 

seznámení s učebnicemi a jinými pomůckami, vedení k sebereflexi, 

vytváření pedagogických kompetencí apod.),  

 seznámení s prací třídního učitele a s výchovnou prací školy (aplikace 

povinností a činností třídního učitele na dané škole, informace o širší 

problematice výchovné práce celé školy, možnost spolupráce s výchovným 

poradcem, pomoc při integraci handicapovaných žáků či žáků jiného etnika, 

diagnostika sociálního a rodinného prostředí studentů apod.), 

  pomoc v oblasti rozvíjení vztahů s rodiči (seznámení s formami kontaktu 

školy a rodiny na dané škole, práce s rodiči problémových žáků apod.),  
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 informace o ostatních okolnostech práce a provozu školy (orientace ve 

veřejném, politickém a společenském životě obce, image školy, zvláštnosti 

lokálního prostředí školy, ekonomické, finanční a provozní podmínky školy, 

možnost spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, 

diagnostickým ústavem, zájmovými organizacemi aj., orientace 

v možnostech dalšího vzdělávání učitelů, pedagogické časopisy na škole 

atd.). 

Samozřejmě, že nikdy není možné vyjmenovat všechny situace, do kterých se může 

začínající učitel dostat a kdy potřebuje pomoc staršího a zkušenějšího kolegy či 

vedení školy. 

V některých zemích (Anglie, Wales, Německo, Skandinávské země) je začleňování 

mladých kolegů, zájemců o učitelské povolání součástí propracovaného systému 

profesionalizace učitelů.  

U nás lze mluvit o tzv. uvádění, které lze také chápat jako určitou formu odborné 

přípravy na povolání. Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 295) 

se vyjadřuje k supervizi: „Forma odborné přípravy na určitá povolání, kdy adept 

nebo začátečník pracuje v reálných podmínkách pod dohledem, popř. vedením 

zkušenější osoby. Jako tzv. uvádění se užívá pro zdokonalování začínajících učitelů. 

Někdy se užívá i tzv. kolegiální supervize, kdy si učitelé stojící na stejné služební 

úrovni hospitují v hodinách. 

V další části práce se tedy budeme věnovat osobě uvádějícího učitele, který je 

v procesu uvádění osobou nezbytnou. 
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1.4  Uvádějící učitel 

 

Uvádějící učitel je pojmenování pro zkušeného pedagoga – pedagoga experta, který 

je pověřen „uváděním“ začínajícího učitele. Mnohdy je to právě on, na kterém záleží, 

zda mladý pedagog překoná počáteční potíže spojené s rozporem mezi realitou a 

očekáváním, vytrvá a zůstane věrný školství, nebo po roce změní obor. 

Průcha a kol. (2009, s. 334) přesně vystihují situaci na našich školách: „V ČR není 

dnes instituce uvádějícího učitele systematicky uplatňována, její realizace závisí 

na kultuře jednotlivé školy.“ 

Předpokládám, že pokud nastoupí na školu čerstvý absolvent, je mu přidělen některý 

ze zkušených členů pedagogického sboru. Otázkou je, zda je toto přidělení jen 

formální (protože se to obvykle dělá) nebo zda přidělený uvádějící učitel se 

začátečníkem systematicky pracuje. Na rozdíl od pojmu začínající učitel 

Pedagogický slovník žádnou definici k pojmu uvádějící učitel neuvádí. 

Jaký by měl tedy být uvádějící učitel? Jaké kompetence by ho měly zdobit? Jaké 

pedagogy vybírají ředitelé škol pro uvádění méně zkušených kolegů? V jakých 

oblastech potřebují začínající učitelé nejvíce pomoci? Jaké metody má uvádějící 

učitel ke své práci k dispozici?  

O učitelských kompetencích byla řeč výše. Neliší se, jen jsou, v případě uvádějícího 

učitele, na vyšším vývojovém stupni. 

Uvádějící učitel má k uvádění množství různých metod. Některé je možno vyhledat 

v odborné literatuře, jsou obtížnější a práce se začínajícím učitelem je pomocí nich 

účinná a systematická. Jiné jsou využívány intuitivně a již mají na našich školách 

pevné místo, například: 

 konzultování (klasická metoda, vyplývá z potřeby učitelů mluvit o své 

práci), vzájemné hospitace hodin s jejich následnými rozbory  

 asistování (mladý učitel je přidělen zkušenému kolegovi např. při akcích 

pořádaných školou či přípravě projektů atp.) pověřování různými 

samostatnými úkoly za soustavného dozoru zkušeného pedagoga  

Tyto metody jsou často využívané v oblasti uvádění začínajících učitelů na všech 

školách 
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 I u nás existují nové metody, které u nás ještě nejsou úplně běžné, jsou ale jistě 

velmi efektivní a vyžadují, aby se s  metodou seznámil a ztotožnil především 

uvádějící učitel. K těmto metodám patří především koučování a mentorství.  

Lazarová (2006) objasňuje význam pojmu mentorství.Mentorství vyjadřuje 

profesionální podporu zkušenějších směřovanou k méně zkušeným. Jedná se 

o dlouhodobější vedení, instruování, vysvětlování, sdělování připomínek, rad 

a návodů a poskytování podpory zkušeného kolegy nastupujícímu učiteli. Mentor 

provádí nováčka jeho prací, nabízí zpětnou vazbu, předkládá efektivní metody, 

asistuje při tvorbě plánu na vyučovací hodinu, pomáhá analyzovat práci a výkony 

studentů. Při této metodě uvádění je důležitá intenzivní interakce mezi mentorem (= 

uvádějící učitel) a začínajícím učitelem. 

 Metody mentorství se nejčastěji využívá v adaptačním období nového pracovníka, 

náročného na zvládání specifických pracovních úkolů a na orientaci v sociálních 

kontextech pracoviště. Je proto výhodné, jestliže vedle nezbytné pracovní zkušenosti 

je mentor také prosociálně orientovaný, vstřícný a ochotný předávat své zkušenosti. 

Zkušený mentor je velmi cenným pracovníkem v organizaci. Je schopen podrobněji 

rozpoznat pracovní i osobní specifika nového zaměstnance, posoudit míru rozvíjející 

se samostatnosti a pracovní suverenity (nebo přetrvávající závislosti na radě a 

pomoci).  

Tak jako vždy a ve všem není přímá úměra mezi délkou praxe a schopností pedagoga 

předávat poznatky a zkušenosti začínajícím pedagogům.  

Průcha, Walterová, Mareš (1998, s. 128) objasňují také souvislosti významu 

mentorství, a to následovně: „Mentor je osoba uvádějící do znalostí oboru 

prostřednictvím vedení v reálných situacích, provádějící supervizi. Pojem se nyní 

užívá zejména v moderním řízení organizací se snahou vytvářet pro neformální 

předávání zkušeností a znalostí staršími zaměstnanci mladším určité formalizované 

struktury, a to nejen v pracovních pozicích dělnického charakteru, ale především 

v administrativní, správní a tvůrčí práci. Rostoucí zájem o institucionalizaci byl 

vyvolán tím, že při vysokém pracovním nasazení ubývá neformálních příležitostí pro 

předávání zkušeností a je nutno tento proces plánovat a zahrnovat do popisů práce. 

Dobrý mentor musí být pro svého „chráněnce“ snadno dostupný, mít pro něj čas, 

nesmí svou pomoc vázat na osobní sympatie a usilovat o přílišné napojení nováčků 



17 

 

na sebe, nesmí se snažit vytvořit novou kopii sebe samého, nechat se zneužít pro 

protekci. Ve školním prostředí se mluví o uvádějícím učiteli.  

Je možné souhlasit s autory v tom, že v současnosti ubývá neformálních příležitostí 

k předávání zkušeností mladším kolegům. Učitelé se velmi málo potkávají, nesedají 

spolu ve sborovnách, mladí učitelé nemají možnost pozorovat své zkušenější kolegy 

při práci. Vysoké tempo, do kterého začátečník naskočí, neumožňuje neformální 

schůzky, popovídání si.  

Mentorství může být zaměřeno na obsah (to znamená na aprobaci, na znalosti 

z vyučovaného předmětu, ale to nebývá na základní škole prioritou), na metody a 

formy práce (tato oblast by měla být na základní škole hojně probírána a 

konzultována) nebo na kulturu školy.  

Většinou v zahraniční literatuře se můžeme dočíst o dalším způsobu vedení 

pedagogů – kaučování. Koučink se již objevuje i u nás a pomáhá s problémy všem 

pedagogům. Kouč musí být proškolen, projít určitým vzděláváním. Nejblíže ke 

koučování na základních školách mají zatím asi školní psychologové, kteří již na 

některých školách působí a mohou touto metodou podporovat například profesní růst 

pedagogů tedy i těch začínajících. 

 Průcha, Walterová, Mareš (2009, s. 134), koučování definují jako „metodu rozvoje 

osobnosti, původně vyvinutá ve sportu, uplatňující se dnes při vzdělávání dospělých 

v podnikové praxi. Kouč ovlivňuje v individuálním přístupu pracovníka tak, aby 

zvyšoval jeho iniciativnost, samostatnost a tvořivost a tím i jeho pracovní výkon. 

Na rozdíl od klasického poradenství není kouč především zdrojem informací, ale 

spíše katalyzátorem změn v osobnosti klienta, pomáhá jemu samému nacházet řešení, 

aktivizovat jeho vlastní zdroje“…  

Uvádějící učitel by se měl svou náplní práce jistě odlišovat od řadového učitele či 

třídního učitele. Měl by být za svou práci ohodnocen. V neposlední řadě by na tuto 

práci měl být připravován. 
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2  Výzkumná část 

 

2.1  Cíle 

 

Ve výzkumné části se tato práce zaměřila především na existenci uvádějícího učitele, 

jako jistotu pro učitele začínajícího, existenci náplně práce uvádějícího učitele, 

existenci plánu uvádění pro začínajícího učitele. Jedna z otázek se zaměřuje i na 

princip přidělování uvádějícího učitele. V poslední části se ředitelé škol vyjadřovali 

k tomu, jakou míru pomoci potřebují nově nastupující pedagogové v některých 

vybraných oblastech. Zda by měl být institut uvádějícího učitele legislativně 

zakotven či by se měl uvádějící učitel lišit velikostí úvazku od ostatních členů 

učitelského sboru, nebo by se měl dále vzdělávat ve speciálních oblastech.  

Cílem práce je tedy zmapovat práci se začínajícími učiteli na základních školách. 

Pomocí výzkumu pojmenovat nejčastější nedostatky čerstvých absolventů z pohledu 

ředitelů škol. Výzkum by také měl přinést poznatky o tom, zda uvádění je cílené, či 

náhodné, zda uvádějící učitelé pracují podle předem stanoveného plánu a využívají 

některé metody popsané v teoretické části. Dále porovnáním dat z výzkumu zjistit, 

zda se liší potřeby začínajících učitelů s aprobací pro 1. stupeň a pro 2. stupeň  

Na základě vyhodnocení výzkumné části vytvořit návrh dokumentu Plánu uvádění, 

který by mohl sloužit jako podklad při práci se začátečníky na základních školách. 

 

2.2  Metody výzkumu 

 

Stěžejní metodou výzkumné části bylo dotazníkové šetření. Další doprovodnou 

metodou byly rozhovory s řediteli škol.  

Dotazník byl písemný a záměrem bylo hromadné získání údajů od velkého počtu 

odpovídajících – respondentů. 

Dotazníků (viz. příloha číslo 1) bylo rozesláno 100. Současně s dotazníkem byl 

rozeslán průvodní dopis. Z tohoto počtu se vrátilo 81 dotazníků. Všechny vrácené 

dotazníky mohly být použity při vyhodnocování a informace v nich poskytnuté byly 

zpracovány.  
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Výzkum nebyl zaměřen na určité území naší republiky. Zadané dotazníky vyplňovali 

ředitelky a ředitelé takřka z celého území kromě Severní Moravy. 

Nejdůležitějším hlediskem pro výběr respondentů bylo bezesporu to, že se muselo 

jednat o základní školu. Při rozesílání dotazníků jsem nevybírala školy určitého typu. 

Dotazníky byly rozeslány jak na školy úplné, tak na školy jen s 1. stupněm (11) a 

dokonce byly požádány o vyplnění i ředitelky několika škol malotřídních (3). 

Zajímavý byl také poměr mezi řediteli – muži a ředitelkami – ženami. Mužů bylo jen 

12. Je nutno říci, že nebylo třeba na tuto skutečnost brát zřetel, neboť se odpovědi 

mužů žádným způsobem nelišily, nevyčnívaly. Ani délka praxe neměla na odpovědi 

vliv. Dotazování se účastnili ředitelky a ředitelé s praxí od dvou do sedmnácti let. 

Při vyhodnocování jednotlivých položek byly pak jednotlivé typy škol u některých 

otázek, kde se objevily zřetelné odlišnosti, rozděleny. Je pochopitelné, že v některých 

oblastech bude uvádění probíhat odlišně na 1. stupni a 2. stupni základní školy, 

rozdíly jistě budou především v organizování uvádění.  

Se 17- ti řediteli byl veden individuální strukturovaný rozhovor (dotazník zadávaný 

ústní formou). V těchto případech probíhal vždy poměrně emotivní rozhovor k  

otevřeným otázkám. Tyto odpovědi byly zaznamenány na diktafon a záznam přepsán 

do písemné podoby. Na dotazník reagovali všichni ředitelé bez problémů a nebylo 

třeba nic doplňovat, je možné tuto část výzkumu brát jako předvýzkum. Všechny 

informace bylo možno zpracovat s ostatními dotazníky, které byly později rozeslány 

elektronicky a stejnou cestou se i vrátily.  
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2.3  Vyhodnocení dotazníkového šetření - výsledky 

 

Otázka číslo 1 

První z otázek se týkala obou pozic začínajícího učitele i učitele uvádějícího. Ve 

všech případech ředitelé škol zvolili možnost ano. Ve100% jsou začínajícím 

učitelům přicházejícím z fakult přidělováni uvádějící učitelé. 

 

 

Obrázek číslo 1 

 

 

Otázka číslo 2 

Pokud se ředitelé měli vyjádřit k formálnosti funkce uvádějícího učitele, již nebyla 

jejich odpověď jednoznačná a stoprocentní. Někteří ředitelé přiznali, že uvádějící 

učitel je přidělen pouze formálně, systematicky s mladým kolegou nepracuje. Na 

neúplných školách, kde je začínající učitel od prvního dne třídním učitelem, přesto 

není formálnost pravidlem. 

 

 

 

 



21 

 

 

Obrázek číslo 2 

 

 

 

Otázka číslo 3 

Nejčastěji zvoleným kritériem pro přidělování uvádějícího učitele je kritérium 

zkušeného učitele. Některé školy jsou menší je tedy pro ně obtížné zachovat 

aprobaci. Pro naprostou většinu ředitelů je podstatné vést mladého kolegu v jiných 

oblastech, než jsou teoretické znalosti vztahující se k danému předmětu.  

V celkovém počtu 65 škol, které preferují zkušenosti uvádějícího učitele, bylo všech 

11 škol s 1. stupněm i všechny 3 školy malotřídní. 

 

 

Obrázek číslo 3 
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Otázka číslo 4 

Tento graf je pouze statistickým vyjádřením toho, že plán uvádění využívá přibližně 

polovina oslovených škol. Plán uvádění využívá jen jedna z neúplných základních 

škol. 

Obrázek číslo 4 

 

 

 

Otázka číslo 5 

Přibližně se stejným poměrem mezi odpověďmi se setkáváme i v otázce existence 

náplně práce uvádějícího učitele. Úplně stejný poměr mezi úplnými a neúplnými 

školami. Opět jen jedna neúplná škola uvedla, že uvádějící učitel má jinou náplň 

práce než třídní učitel a učitel. 
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Obrázek číslo 5 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 6 

Do této tabulky zaznamenávali ředitelé a ředitelky škol potřebnou míru pomoci 

v jednotlivých oblastech školní práce. Na všech typech škol potřebují pomoc učitelé 

s dokumentací. Pokud se objeví v ostatních oblastech, že začínající učitel pomoc 

nepotřebuje, jde vždy o učitele s aprobací pro 1. stupeň. Učitelé na prvním stupni 

jsou kreativnější, lépe dokážou plánovat výuku, efektivněji využívají pomůcky a 

mají podle ředitelů škol i menší problémy s kázní, lépe diagnostikují žáky 

s poruchami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Tabulka číslo 1 

 Ano spíše ano spíše ne Ne 

znalosti ze svého aprobačního předmětu    81 

vedení dokumentace související s 

výukou-tematické plány, TK, TV, 

komunikace s úřady 

72 9   

plánování výuky- cíle hodiny, metody 

práce, příprava a efektivní využití 

pomůcek a techniky 

12 61 4 4 

schopnost individuálně pracovat s žáky, 

kteří potřebují zvláštní péči  

29 44 4 4 

diagnostika žáků 1 37 43  

jednání s rodiči 16 65   

motivace žáků 13 48 20  

kreativita, tvořivost  7 9 65 

kázeň 63 7 4 7 
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Tabulka číslo 2 – vyjádření výsledků v procentech  

 Ano spíše ano spíše ne Ne 

znalosti ze svého aprobačního předmětu    100% 

vedení dokumentace související s 

výukou-tematické plány, TK, TV, 

komunikace s úřady 

89% 11%   

plánování výuky- cíle hodiny, metody 

práce, příprava a efektivní využití 

pomůcek a techniky 

15% 75% 5% 5% 

schopnost individuálně pracovat s žáky, 

kteří potřebují zvláštní péči  

36% 54% 5% 5% 

diagnostika žáků 1% 46% 53%  

jednání s rodiči 20% 80%   

motivace žáků 16% 59% 25%  

kreativita, tvořivost  9% 11% 80% 

kázeň 77% 9% 5% 9% 

 

 

Otázka číslo 7 

Ředitelé škol posuzovali, zda má uvádějící učitel na jejich škole dostatek času na 

plnění úkolů vyplývajících z uvádění mladého učitele do praxe. 
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Obrázek číslo 6 

 

 

 

Otázka číslo 8 

V otázce výhod pro uvádějícího učitele nepanovala mezi řediteli vůbec shoda. 

Například ředitelé neúplných základních škol se zvýhodněním nesouhlasí. Všech 14 

zvolilo možnost ne. Jako důvod nejčastěji uváděli, že není možné, aby na malé škole 

měl uvádějící učitel například neúplný úvazek, pokud pracuje jako třídní učitel. 

 

 

Obrázek číslo 7 
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Otázka číslo 9 

V odpovědích na tuto otázku se všichni ředitelé jednoznačně shodli. 

 

Obrázek číslo 8 

 

 

 

Otázka číslo 10 

V této otázce ředitelé vybírali způsob, jak zpětná vazba na školách probíhá 

 

Obrázek číslo 9 
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Otázka číslo 11 

Ředitelé škol vybírali z nabídky metody práce se začínajícími učiteli. 

 

Obrázek číslo 10 

 

 

 

Odpovědi na otevřené otázky 

Některé odpovědi na otevřené otázky byly zajímavé. Mnoho se jich v podstatě 

shodovalo. 

Uvádím některé z nich tak, aby byly zastoupeny všechny typy odpovědí. 

 

1. „Zkušeným učitelům je obtížné přidávat další práci při jejich současném vytížení a 

finančním ohodnocení. Funkce je tak formální a mladému učiteli se nikdo nevěnuje, 

jen v případě nouze. Legislativa by na tom nic nezměnila.“ 

2. „Bylo by příjemné moci oficiálně zaplatit nadstandardní práci uvádějícího učitele 

(něco jako se platí třídnictví), neboť uvádějící učitel by se měl uvádění věnovat 

naplno, neměl by být třídní a i další aktivity by měly být také omezeny.“ 

3. „Stejně je každý začínající jiný, někdo nepotřebuje skoro nic a jiný potřebuje stálý 

dohled členů učitelského sboru, musela bych ocenit všechny zúčastněné kolegy. 

Každý někdy začínal a někdo mu pomáhal. V legislativě bych neměnila nic. 
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4. „Uvádějící učitel by měla být oficiální funkce, s náplní práce s možným finančním 

ohodnocením, uvádějící učitelé by měli být vzděláváni – ne každý vynikající učitel 

umí vést nezkušeného kolegu, některý má tendenci ho přetvářet ke svému obrazu.  

V podstatě mu nepovolí vlastní rozvoj. 

5. „Od mladých učitelů bychom čekali, že přinesou do školy novinky, že nás budou 

učit vytvářet například DUMy, ale opak je pravdou. Zpravidla neumí ani pracovat 

s interaktivní tabulí. Chyba je v systému a nedostatečné praxi studentů 

pedagogických fakult. Se změnami by se mělo začít právě tam. Na fakultách by měl 

být vypracován systém praxí spojený s ukončováním studia. Mladí učitelé by mohli 

být na školách také využíváni jako suplenti. Teprve potom bych přemýšlela o 

změnách na základních školách 

6. „Myslím, že nižší úvazek by měli mít oba učitelé – začínající i uvádějící. Uvádějící 

učitel by ale musel čas určený k práci se začínajícím učitelem skutečně využít ve 

prospěch začátečníka. V tomto případě by se úprava legislativy jistě hodila.“ 

 

7. „Bohužel, ulevit uvádějícímu učiteli nemohu, naopak, pokud má uvádění za něco 

stát, má dvakrát tolik práce než ostatní. Dvakrát tolik peněz ale brát nemůže.“ 

8. „Legislativní kroky by měly jít ruku v ruce se změnami ve vysokoškolském vzdělání 

učitelů. Vedení školy by také mělo víc dbát na to, aby schopní mladí ve škole zůstali. 

Museli by však mít na lidi více času. Pro samou administrativu na neformální 

rozhovory nezbývá čas.“  

 

V odpovědích na otevřenou otázku se poměrně často objevuje názor na změnu 

systému studia budoucích učitelů. Změnu legislativy v oblasti uvádění by uvítala 

většina ředitelů škol. 

 

2.4 Shrnutí a interpretace výsledků 

 

Ředitelé oslovených škol téměř z celé republiky všichni respektují pravidlo přidělit 

začínajícímu učiteli uvádějícího učitele. Očekávala jsem, že na některých školách 

tato pozice vůbec neexistuje ať již z důvodu nedostatku času či z důvodu nedostatku 
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pedagogů. Tento můj předpoklad se nepotvrdil. Na všech školách je s příchodem 

nového nezkušeného pedagoga zřízena i funkce uvádějícího učitele. Na některých 

školách proces uvádění však aktem přidělení uvádějícího učitele v podstatě končí, 

neboť tento akt je zcela formální a má pravděpodobně být pouze „zástěrkou“ pro 

kontrolní orgány. U značného počtu oslovených škol nemá uvádějící učitel vůbec 

žádnou oporu. Přidělení je formální. Vzhledem k tomu, že uvádění začínajících 

učitelů monitoruje ČŠI, je tato formalita jen v papírové podobě, aby bylo vyhověno 

požadavkům inspekčních orgánů. Začínající učitel má potom několik možnost buď 

se bude ptát sám, nebo vyzkouší neznámé metodou „pokus – omyl“, nebo se s ním 

pracuje nárazově nesystematicky. 

Z výsledků dotazníkového šetření dále vyplývá, že zcela jednoznačně naše vysoké 

školy připravují mladé učitele především po stránce teoretické. Tahle skutečnost však 

je již dlouho všeobecně známá. Dostatečně známý je i fakt, že někteří mladí 

pedagogové teprve po absolvování několika měsíců v běžném pedagogickém procesu 

pochopí, o čem profese učitele vlastně je. Jak je konstatováno již výše, praxe na 

vysoké škole je nedostatečná, ne všude probíhá tak, jak by měla. Programy 

učitelského vzdělávání jsou tradičně charakterizovány důrazem na předmětové 

studium. Rozsah výuky oborových didaktik zpravidla nebývá nikterak významný 

a lze jej považovat za nedostačující. Nízký podíl časové dotace zaujímají také 

disciplíny pedagogicko-psychologické průpravy a hlavně praktických aktivit. 

Myslím, že vytvořením vhodných, co nejlepších podmínek pro adaptaci začínajících 

pedagogů, je možné napravit tyto nedostatky z vysokých škol a zvýšit tak procento 

těch, kteří ve školách také zůstanou. 

Co jsou to „co nejlepší podmínky“? Jde především o to, aby měl začínající učitel 

pocit sounáležitosti, měl by cítit, že není sám, že je součástí živého společenství a má 

kolem sebe kolegy, kterým záleží na jeho začlenění do kolektivu, nečekají na jeho 

chyby, ale snaží se ho připravovat na situace, které mohou v průběhu školního roku 

nastat. 

Je třeba připomenout, že vstup absolventa vysoké školy do praxe není jednorázovou 

událostí, nýbrž jde o proces. Začínající učitel nevstupuje do školní třídy jako hotový 

učitel. Dokonalý a hotový učitel se z něj nestane okamžikem získání diplomu či 

prvním dnem, kdy předstoupí před svou první třídu, na své první pracovní místo ve 
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škole. Vzdělávání učitelů není tímto okamžikem ukončené, ale představuje 

kontinuum, učitel se bude pravděpodobně i nadále vzdělávat. Na všech školách 

funguje DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Noví učitelé jsou často 

energičtí a optimističtí plní idealistických představ, ale špatně vybaveni pro práci se 

třídou. Začínající učitelé potřebují čas, aby své teoretické znalosti přetavili do praxe. 

Je třeba, aby se zdokonalovali, aby je někdo upozorňoval na chyby a pochválil za 

nápady a výborně odučené hodiny. Právě tenhle čas a tenhle zájem jim zpravidla 

chybí.  

Jednou z možností je vypracování funkčního plánu uvádění, kde jsou časově 

posloupně naplánovány činnosti, kterým by se měl plně věnovat se začínajícím 

učitelem jeho uvádějící učitel a podpůrně i ostatní členové pedagogického sboru. 

Tyto činnosti by měly být naplánované tak, jak přicházejí v průběhu školního roku. 

Začínající učitel by se neměl dostat do situace, kdy si neví s něčím rady a není, kdo 

by mu poradil a pomohl, kdy si musí poradit s nastalou situací úplně sám. Může se 

stát, že nezvládne daný úkol. Tahle situace může být pro začínajícího učitele velmi 

demotivující.  

Tak jako může mladému nezkušenému učiteli pomoci plán uvádění, tak může být pro 

uvádějícího učitele důležitá náplň práce, kde bude přesně stanoveno, co je jeho 

povinností, které pracovní činnosti jej odlišují od ostatních kolegů v pedagogickém 

sboru. 

Plán uvádění je dokument, který by mělo sestavovat vedení školy společně 

s uvádějícím učitelem a měl by být průběžně doplňován a konkretizován. Každá 

škola má svá specifika, která by se jistě měla v plánu objevit. Existuje však i velké 

množství činností a aktivit, které během celého školního roku proběhnou na všech 

školách. Odpovědi byly téměř vyrovnané. Některé školy plán využívají jiné ne. Není 

jistě přímá úměra mezi neexistencí Plánu uvádění a kvalitou práce uvádějícího 

učitele. Spolupráce může být perfektní i bez vypracovaného Plánu uvádění a naopak.  

Paradoxně při vyhodnocování dotazníků docházelo k situaci, kdy ředitelé uváděli, že 

uvádění je formální záležitostí, ale měli vypracovaný Plán uvádění. 

Jaké jsou tedy schopnosti, které mají či postrádají začínající učitelé z pohledu 

ředitelek a ředitelů základních škol?  
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Teoretické vědomosti 

 

Dle názoru naprosté většiny ředitelů a ředitelek škol nepotřebují začínající učitelé 

výraznou pomoc při rozšiřování vědomostí ze svého aprobačního předmětu. Co se 

týče teoretických vědomostí, mají čerství absolventi nastudováno a objevuje se spíše 

problém, že neumí rozhodnout, které teoretické poznatky jsou opravdu nezbytné 

předávat žákům základních škol a které jsou naopak zbytné a je možné je vypustit. 

Tahle skutečnost se naplno projevila při tvorbě Školních vzdělávacích programů. 

Tehdy docházelo k rozporům mezi pedagogy. Starší kolegové se snadněji oprostili 

od nadbytečné teorie (možná je to dáno delší dobou od konce studia, již si některé 

málo používané teoretické poznatky nepamatují) využívali moderní metody a formy 

práce k tomu, aby žáci byli schopní nabyté vědomosti především využít v praxi.  

U mladých pedagogů často vede velké množství teoretických vědomostí k tomu, že 

využívají hlavně frontální výuku, která je pro sdělování „suché teorie“ nejvhodnější, 

neboť nedochází k žádným časovým ztrátám při střídání činností. 

 

Administrativa, dokumentace 

 

S velkými nedostatky se začínající učitelé potýkají především při vedení 

dokumentace související s pedagogickým procesem. Jejich problémy začínají již po 

přidělení vyučovacích předmětů. Neorientují se v ŠVP, velmi často nejsou schopni 

vytvořit smysluplný tematický plán (opisují jen hesla ze stránek ŠVP , sami bez 

pomoci nedokážou zakomponovat do učiva například průřezová témata). Tady je 

třeba pomoci začínajícímu učiteli velmi výrazně, neboť dobře vypracovaný 

tematický plán (příloha číslo 3) může čerstvého absolventa alespoň částečně provést 

úskalími prvního roku. Součástí dobře vypracovaného tematického plánu mohou být 

i konkrétní metody a formy práce, alespoň u některých probíraných témat. Dobře 

vypracovaný tematický plán také usnadní mladému učiteli zápisy do třídní knihy. 

Proto je opravdu nutné, aby na začátku školního roku pracoval uvádějící učitel se 

svým méně zkušeným kolegou velmi intenzivně. Také je žádoucí, aby tematický plán 

byl pro začínajícího učitele živým dokumentem, se kterým bude během školního 

roku pracovat, který bude průběžně doplňovat.  
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Další dokumentací, se kterou se začínající učitel velmi záhy po svém nástupu setká, 

je právě třídní kniha. Každá škola má už dnes jiné požadavky na zápisy do třídní 

knihy. Některé školy již v zápisech uvádějí rozvíjené žákovské kompetence, nestačí 

již strohý zápis vyučovaného tématu. Různé jsou i typy třídních knih, nehledě na to, 

že velká část škol již má třídnice jen elektronické. 

Nezřídka se začínající učitel stává, zvláště na menších školách ihned po svém 

nástupu, třídním učitelem. V tomto případě se množství dokumentace, se kterou se 

začátečník setká, ještě znásobí. Opět je tu možnost „papírové podoby“ nebo 

elektronické podoby“ třídního výkazu. V tomto případě potřebuje čerstvý absolvent 

značnou pomoc při vyplňování, neboť s tímto typem dokumentace se studenti 

nesetkávají ani na souvislých praxích. 

Pokud je mladý učitel nucen být ve styku během školního roku s úřady, je v této 

oblasti pomoc uvádějícího učitele také nezbytná. 

 

 

Diagnostika žáků 

 

Diagnostika žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, spolupráce s výchovným 

poradcem, případně kontakt s poradnou jsou další úskalí, která na začínajícího učitele 

mohou čekat. Vzhledem k tomu, že se na našich pedagogických fakultách setkávají 

všichni studenti se speciální pedagogikou, není potřeba pomoci v této oblasti ze 

strany uvádějících učitelů nebo výchovných poradců tak výrazná. 

V posledních letech přibývá dětí, které potřebují pomoc ze strany vyučujících. 

Vzhledem k procentu těchto žáků musí být snižovány počty dětí ve třídách tak, aby 

mohl být uplatňován individuální přístup. U začínajících učitelů pak nebývá problém 

ani tak s diagnostikou žáků s poruchami učení nebo chování, jako spíš s přípravou na 

vyučovací hodinu tak, aby všichni žáci byli zapojeni do výuky co nejefektivněji a dle 

svých aktuálních možností. 
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Vyučovací hodina, její příprava,… 

 

Další obsáhlou oblastí, kterou je třeba sledovat a vést v ní mladého učitele je 

vyučovací hodina. Takové pojmy jako jsou stavba hodiny a její části, metody a 

formy práce, práce s technikou a další, by měly být začínajícím učitelům jasné. 

Většinou je to ale tak, že některé z těchto pojmů znají pouze teoreticky, v praxi je 

neumí použít. Velkým problémem například bývá časové rozvržení naplánovaných 

aktivit. Velmi často neumí ani použít moderní techniku, která již je na mnoha 

základních školách samozřejmostí. Z výzkumu vyplývá, že menší problémy hlavně 

při práci v hodině, využití pomůcek, stavbě hodiny mají začínající učitelé na prvním 

stupni. Jsou lépe připraveni v oblasti metod a forem práce, jsou v počátcích 

kreativnější. Pravděpodobně nejsou tolik svázáni množstvím teoretických poznatků, 

jako učitelé na druhém stupni základních škol. 

Stejné je to i v přípravě hodiny pro různé typy žáků, nastupující učitelé na 1. stupni 

mají menší problém pracovat s různými typy žáků – jde o žáky nadané i o žáky 

s poruchami učení.  

Ve školách při naplněnosti úvazků (učitelé mají často přesčasové hodiny, běžné je 

časté suplování) je obtížné navštěvovat hodiny svých kolegů. Přitom by ve fázi 

adaptace měl začínající učitel pravidelně navštěvovat hodiny svého zkušenějšího 

kolegy a i naopak měly by zde být pravidelné návštěvy uvádějícího učitele u 

začátečníka. Stejně důležité jsou i rozbory navštívených hodin, které by měly 

následovat co nejdříve po návštěvě hodiny.  

Tohle je ale právě ta část uvádění, na kterou je málo času, mladý učitel jen zřídka 

navštíví vyučovací hodinu svého zkušeného kolegy, který je pověřen jeho uváděním. 

Ještě menší je pravděpodobnost, že navštíví hodiny dalších kolegů, kteří mají co 

předat mladé generaci. V ideálním případě by neměl začínající učitel mít žádné 

nadpočetné hodiny, neměl by příliš, často suplovat, aby měl čas věnovat se 

hospitacím a jejich rozborům, aby měl kdy o své práci mluvit se svým uvádějícím 

učitelem. 

Praxe na školách bývá často úplně opačná. Začínající učitel je často posílán do hodin 

za chybějící kolegy, pro školu je to samozřejmě levnější řešení, než když supluje 

zkušený pedagog. Začínajícímu učiteli zbývá na hospitace a následné konzultace jen 
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minimum času. Tahle praxe je na našich školách nejčastější. Velmi často je toto 

jeden z důvodů, proč učitel na škole nevydrží a po roce odchází na jinou školu nebo 

zcela ze školství. 

Úplně stejná situace je i v případě uvádějícího učitele. Většina ředitelů uvádí, že 

nemůže kolegu pověřeného uváděním ušetřit přesčasových hodin, suplování či 

dokonce třídnictví. Ředitelé vědí, že tak zbývá na kvalitní uvádění jen minimum 

času. Spolupráce na přípravě hodin, konzultace k použití pomůcek, vhodných metod 

a forem práce jsou ve většině případů ojedinělé. 

Všechny neúplné základní školy uvedly, že uvádějící učitelé nemají na uvádění 

dostatek času. U těchto typů škol se tato situace zdá nevyhnutelná, neboť všichni 

učitelé mají zpravidla svou třídu a plný úvazek.  

 

 

Motivace 

 

Dalším nedostatkem, který brzdí mladého učitele v rozvoji je malá schopnost 

motivovat své žáky. Opět jsou to začínající učitelé na prvním stupni, kteří se všichni 

vešli do kolonky „spíše ne“. Nepotřebují tedy tak masivní pomoc při motivování 

žáků, při udržení jejich pozornosti. Částečně je to způsobeno jistě odlišným 

přístupem dětí ke vzdělání a ke škole jako takové. Menší děti mají větší chuť se 

vzdělávat, nasávat vědomosti a spolupracovat s vyučujícími. Pokud se však s dětmi 

aktivně pracuje, mohou některé návyky přetrvat až na druhý stupeň. 

 

Kázeň 

 

Velkým problémem, s pohledu ředitelů škol, se jeví i malá schopnost čerstvých 

absolventů zvládat kázeňské problémy ve třídách na druhém stupni základních škol. 

Ukázalo se, že problémy s kázní mají i učitelé nastupující na první stupeň. Očekávala 

jsem, že v této otázce dojde k výraznému odlišení 1. a 2. stupně základních škol. 

Ředitelé však tuto mou domněnku nepotvrdili. Mladí učitelé často překonávají 

překážky v podobě nekázně a nezbývá tak čas na další práci. V této oblasti jsou 

studenti na fakultách zanedbáni stejně, jako v oblasti dokumentace. 
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V této otázce beru v úvahu také možnost, že část ředitelů pracuje s pojmem kázeň 

v jejím tradičním pojetí. Jde hlavně o to, aby učitel naučil v klidu předepsané učivo. 

Základem je tedy ticho, klid a plnění zadávaných příkazů ze strany učitele opět 

v naprostém klidu. 

Dnes již se ale někteří učitelé naučili pracovat v jiných podmínkách a na tradičním 

pojetí kázně již netrvají. Pokud učitel využívá ve svých hodinách například práci ve 

skupinách, nebo učí děti vybírat si úkoly přiměřené jejich schopnostem, nemůže 

počítat s naprostým tichem po celou vyučovací hodinu. 

V praxi je asi jediná možnost, jak udržet v hodinách přiměřenou kázeň a přitom 

zachovat i vzdělávací funkci školy – vzbudit zájem dětí, přistupovat k přípravám 

hodin tvořivě. 

 

Kreativita 

 

V této oblasti týkající se tvořivosti mladých nastupujících učitelů je možné si 

oddechnout, alespoň v něčem nepotřebují začátečníci tak intenzivní pomoc od 

zkušenějších kolegů. Zde se opět potvrdily mé předpoklady. Učitelé na prvním stupni 

jsou lépe schopni zaujmout žáky pečlivě připravenými hodinami, které jsou efektivní 

a baví žáky i hospitující učitele. 

 

Ředitelé mají podle výsledků výzkumu jistě snahu monitorovat, jak se mladý 

pedagog sžívá s novým prostředím, ale není v jejich silách umožnit uvádějícímu 

učiteli intenzivní práci při uvádění do praxe. Z odpovědí v dotazníku vyplývá, že na 

školách jsou využívány tradiční metody uvádění a to ne všude stejně intenzivně. Na 

všech pracovištích je s mladým pedagogem počítáno, o pomoc může požádat vždy. 

Potíž je v tom, že ne všude je práce se začátečníkem soustavná a systematická.  

Moderní metody uvádění nových pracovníků do praxe nejsou využívány vůbec. 

V tomto ohledu by bylo třeba pravděpodobně začít uvádějící učitele vzdělávat, 

připravovat na uvádění.  
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Závěr 

 

V této práci jsem se zabývala uváděním začínajících učitelů do praxe na základní 

škole a to z pohledu ředitelů škol.  

V teoretické části je shrnuto, co rozumíme pojmem adaptace nového pracovníka do 

nového pracovního prostředí. Všeobecné poznatky byly konkretizovány a zasazeny 

do prostředí základní školy. Je zřejmé, že potřeby nově nastupujících zaměstnanců 

jsou shodné ve všech oborech a že je třeba najít specifika jednotlivých profesí. 

Dále je v teorii vysvětlen pojem začínající učitel a pojem uvádějící učitel. Tyto dva 

pojmy spolu úzce souvisí. Oba jsou známé, používané. Začínající učitel není 

„hotovým“ učitelem. Je třeba, aby začátečník prošel alespoň jedním celým školním 

rokem. Seznámil se tak se všemi oblastmi – provoz školy, příprava a realizace 

výuky, výchovná práce školy, jednání s rodiči, ostatní provoz školy a začal pracovat 

na rozvoji svých klíčových dovedností. Uvádějící učitel by měl ke své práci využívat 

metod uvádění a to jak známých prověřených, tak těch, o kterých se začíná i u nás 

v odborném tisku psát. Jeho práce by měla být systematická a soustavná. 

Výzkumná část se zaměřila na zmapování situace na našich základních školách. 

Vzorek 81 škol byl dostačující k vyvození závěrů. V závěrech byly výsledky 

rozdělovány na 1. stupeň a 2. stupeň základní školy. 

Ředitelé v základních školách si uvědomují potřebu kvalitního uvádění začínajících 

učitelů do praxe. V naprosté většině škol se vedení školy zajímá o nově nastupujícího 

učitele a ve spolupráci s uvádějícím učitelem pracuje na jeho uvádění do praxe. 

Velmi často jsou však omezeni stávajícími legislativními podmínkami, které 

neumožňují zohlednit ani začínajícího ani uvádějícího učitele. Oblasti, v kterých 

začátečníci potřebují pomoc, jsou především: vedení dokumentace, přípravě na 

vyučování včetně časového rozvržení, individuálního přístupu k žákům, také 

v oblasti udržení kázně a pozornosti a s tím související motivací. Intenzivní pomoc 

potřebují i při jednání s rodiči. Pokud by mladí učitelé přicházeli lépe připraveni již 

z vysokých škol, situace by se zjednodušila. 

 V menšině jsou školy, kde situace nedovolí systematické uvádění praktikovat vůbec. 

Začínající učitelé tak dělají chyby, které pramení z neznalosti dané problematiky.  

Dle ředitelů škol je řešením změna stávajícího systému souvislých praxí přímo ve 

školách (rozsah té stávající je naprosto nedostatečný). U poloviny ředitelů se objevil 

návrh na roční praxi v průběhu studia. V několika odpovědích se objevil i návrh 

talentových zkoušek nebo nultý ročník přímo ve škole jako nekvalifikovaná síla. 

Tohle jsou všechno návrhy, které vyžadují legislativní změny a také finanční 



38 

 

prostředky. Ani jedno ani druhé nemohou ředitelé v dohledné době očekávat a proto 

by bylo třeba využívat co nejefektivněji stávající prostředky. Uvádějící učitel musí 

brát svou roli vážně, uvádění nesmí být formální. Využít ke své práci časový Plán 

uvádění, který vypracuje uvádějící učitel ve spolupráci s vedením školy podle 

požadavků konkrétní organizace a podle zařazení začínajícího učitele. Vedení školy 

musí podpořit možnost spolupráce začínajícího a uvádějícího učitele například již při 

tvorbě rozvrhu a přidělování úvazků. 
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Přílohy 
 

Příloha číslo 1 – Dotazník 

DOTAZNÍK 

Označte křížkem, který typ školy řídíte. 

Úplná základní škola  

Neúplná základní škola  

Malotřídní škola  

 

Označte křížkem, vhodnou odpověď 

žena  

muž  

 

Kolik let praxe máte jako ředitelka / ředitel školy………………………………… 

 

V dalších otázkách označte křížkem jednu z odpovědí. 

1. Pokud nastoupí na Vaši školu začínající učitel, je mu přidělen uvádějící učitel 
 

ano  

ne  

 

2. Funkce uvádějícího učitele je na naší škole pouze formální. 

ano  

ne  

 

 

Pokud zvolíte možnost ano, napište z jakého důvodu, uvádění na Vaší škole 

nefunguje  
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3. Podle jakého kritéria je přidělován uvádějící učitel. Vyberte možnost, která je 

ve Vašem případě reálná, běžná 

Aprobace shodná se začínajícím učitelem  

Nevytíženost učitele  

Zkušenost učitele  

Jiné kritérium  

 

4. Existuje plán uvádění? 

ano  

ne  

 

5. Existuje náplň práce uvádějícího učitele? 

ano  

ne  

 

6. Označte, na jaké úrovni se nacházejí podle Vašich zkušeností, dovednosti 

začínajících učitelů. Zda potřebují pomoc při jejich rozvoji. Označte x úroveň 

pomoci. 

 ano spíše ano spíše ne ne 

znalosti ze svého aprobačního 

předmětu 

    

vedení dokumentace související s 

výukou-tematické plány, TK. TV, 

komunikace s úřady 

    

plánování výuky- cíle hodiny, metody 

práce, příprava a efektivní využití 

pomůcek a techniky 

    

schopnost individuálně pracovat 

s žáky, kteří potřebují zvláštní péči 

    

diagnostika žáků     
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jednání s rodiči     

motivace žáků     

kreativita, tvořivost     

kázeň     

 

7. Má ve Vaší organizaci uvádějící učitel dostatek času pro potřeby začínajícího 

učitele (dostatek času na hospitace a jejich rozbory, spolupráce při přípravách 

na vyučovací hodiny, přípravy na porady, rozhovory o jednotlivých žácích atp.) 

ano  

ne  

 

8. Myslíte si, že by uvádějící učitel měl mít podobné postavení jako výchovný 

poradce, metodik rizikového chování atp. (nižší úvazek, finanční ohodnocení) 

ano  

ne  

 

9. Zjišťujete spokojenost nebo nespokojenost, začínajícího učitele na pracovišti 

(zpětná vazba na adaptaci v novém pracovním prostředí). 

ano  

ne  

 

10. Pokud zvolíte možnost ano, vyberte způsob, jakým si zpětnou vazbu 

zajišťujete. 

Pravidelné hodnotící oficiální pohovory  

Neformální rozhovory (náhodné)  

Kombinace obou předchozích způsobů  
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11. Vyberte a označte křížkem, jaké metody uvádění jsou na Vaší škole 

využívány – můžete vybrat více možností. 

Nepravidelné konzultace dle potřeby 

začátečníka 

 

Pravidelné hospitace u začínajícího učitele  

Pravidelné hospitace začínajícího učitele u 

uvádějícího 

 

Pravidelné rozbory hospitací  

Spolupráce začínajícího učitele s uvádějícím na 

akcích pořádaných školou 

 

Využití  kaučinku  

Využití  mentora  

 

 

Otevřené otázky 

 

11. Máte možnost zajistit nižší pracovní vytížení během celého školního roku pro 

učitele, který je uvádějícím učitelem? 

 

 

 

 

12. Pokud by bylo ve Vaší moci vytvořit vlastní podmínky pro kvalitní uvádění 

začínajících učitelů, jaké by byly? Jaké změny by Váš systém vyžadoval? 
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Příloha číslo 2 – Plán uvádění 

Plán uvádění 

Časové rozvržení jednotlivých činností 

Uvádějící učitel samostatně zajišťuje pomoc začínajícímu učiteli v dále uvedených 

oblastech, metodicky řídí začínajícího učitele, spolupracuje s vedením školy 

(s přímým nadřízeným začínajícího učitele), předkládá návrhy na jeho hodnocení a 

případné změny v platovém zařazení. 

Tento návrh je uvádějícím učitelem dále upravován dle potřeb 

začátečníka 

Září (Srpen – 

přípravný týden) 
 Seznámení se ŠVP – prostudování základních 

částí týkajících se hodinových dotací a předmětů 

v aktuálním úvazku začínajícího učitele 

 Zápisy do třídních knih 

 Tvorba tematických plánů – práce s univerzálními 

tabulkami 

 Provedení po budově, seznámení s umístěním 

kabinetů, s řády odborných učeben 

 Orientace v chodu školy – informační systém 

 Stavba hodiny, první vzájemné hospitace 

 Evidence pracovní doby (formulář) 

Říjen  Školní řád důraz na součást klasifikační řád 

 Práce s integrovanými žáky – individuální plány, 

individuální přístup, konzultace návrhů řešení 

v práci int. žáky 

Listopad  Příprava podkladů pro první klasifikační poradu 

 Příprava opakování (např. písemných prací) 

 Inventarizace 

Prosinec  Seznámení se základními právními předpisy 

Leden  Zpracování podkladů pro pololetní klasifikační 

poradu, hodnocení žáků, zápisy známek do školy 

on-line 

Únor  Zapojení se do přípravy projektového týdne 

Březen  Sebehodnocení, hodnotící pohovory, plány dalšího 

rozvoje 

Duben  Práce předmětových komisí – zapojení se 

Květen 

 
 Spolupráce se zřizovatelem a dalšími 

organizacemi ve městě, společná příprava velkých 

plánovaných akcí (dětský den) 

Červen  Postup při případných opravných zkouškách 

 Postup při plánování školních akcí (výlety) včetně 

povinné dokumentace 
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Uvádějící učitel není vedoucím zaměstnancem školy, tato funkce je pouze 

metodická. 

Období uvádění trvá po dobu tří let od nástupu začínajícího učitele. 
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Příloha číslo 3 - Vzor ročního tematického plánu- šablona 
Tématický celek Hodinová 

dotace 

Číslo 

výstupu 

Průřezová 

témata 

Poznámky Klíčové 

 kompetence 

ZÁŘÍ 2 hodiny  

Rodina – vztahy, typy 

náhradní péče 

1 

 

 

1 

1.10. MuV – lidské vztahy   

ŘÍJEN 4 hodiny   

 

Třída               – vztahy 

1.1.1.1. třídní 
pravidla 

1.1.1.2. sociol. 
Průzkum 

1.1.1.3. menšiny  
1.1.1.4. odlišní 

jedinci, 

 

2 

 

 

 

 

1.9, 1.3, 1.7 EV – vztah člověka k 

prostředí 

Dotazník, tvorba pravidel, způsoby řešení 

aktuálně vzniklých problémů, 
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Tématický celek Hodinová 

dotace 

Číslo 

výstupu 

Průřezová 

témata 

Poznámky Klíčové 

 kompetence 

Škola, třída – jako prostředí 

                    - vandalismus 

 

2 

LISTOPAD  4hodin       

Škola – vandalismus a jeho důsledky 

 

Obec                –   mapa 

 MěÚ 

  památky 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1.3.,1.10  Vycházka – nalézání stop vandalů 

(zpracování poznatků- jaké důsledky 

působení vandalů má) 

 

Samostatná práce 

Referáty 

 

 

PROSINEC 3 hodiny  
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Tématický celek Hodinová 

dotace 

Číslo 

výstupu 

Průřezová 

témata 

Poznámky Klíčové 

 kompetence 

 Obec  -  obecní samospráva 

    

 

             - místní tradice a zvyky 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

 

 

 

EV- vztah člověka k 

prostředí – ochrana 

památek, přírody 

VDO – formy 

participace občanů a 

jednotl. složek ve 

spol. životě obce 

Volby 

 

 

Návštěva tradiční předvánoční akce – 

spolupráce – škola, město a OS Paprsek 

 

Článek do místního Obecního Zpravodaje 

 

LEDEN 3 hodiny     

Obec  - zajímaví rodáci 

           

          -  návrhy na zlepšení živ. 

podmínek  

2 

 

1 

 

1.10, 1.3   

Práce s internetem – vyhl. informací 

Návštěva u starosty města 

 

ÚNOR 3 hodiny     
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Tématický celek Hodinová 

dotace 

Číslo 

výstupu 

Průřezová 

témata 

Poznámky Klíčové 

 kompetence 

Naše vlast  - vlastenectví 

                   - vlast ,státní symboly 

 

3 

 

 

1.2,  1.1 

 

VDO   

BŘEZEN 4 hodiny     

Naše vlast- osobnosti 4 1.1. VDO   

DUBEN 4 hodiny     

 

Naše vlast- památky a významná 

místa 

4 1.1.    

 

K učení 

KVĚTEN 3hodiny     

Naše vlast – zaměření na Plzeňský 

kraj – osobnosti, produkty, památky 

 

3 1.1, 1.3   

Vytvoření vlastní prezentace 

K občanství 
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Tématický celek Hodinová 

dotace 

Číslo 

výstupu 

Průřezová 

témata 

Poznámky Klíčové 

 kompetence 

ČERVEN 3hodiny     

Shrnutí probraného učiva – využití 

znalostí pro práci v hodinách  

Důležité instituce 

 1.1, 1.2, 1.7  Skupinové práce na zadávaná témata pracovní 

 

 


