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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá problematikou přípravného vzdělávání učitelů s důrazem na 

důsledky strukturace studijních programů učitelství a praktickou přípravu. Klade si za cíl 

analyzovat a komparovat koncepce, parametry, procesy a efekty modelu pedagogických praxí, 

které vyplývají z nestrukturovaného a strukturovaného studijního programu přípravného 

vzdělávání učitelů nižších sekundárních škol, v kontextu k profesnímu vývoji studenta 

učitelství. Analýzou současného stavu praktické přípravy přispět k odborné diskusi 

problematiky přípravného vzdělávání učitelů. Práce uvádí východiska současného učitelského 

vzdělávání, charakterizuje paralelní a následné modely učitelské přípravy a z nich vyplývající 

důsledky pro pedagogickou praxi. Dále přípravné vzdělávání učitelů v kontextu vybraných 

zemí Evropské unie a jeho trendy, historický vhled do přípravného vzdělávání učitelů v České 

republice.  

 

Hlavními výzkumnými metodami byly obsahová komparativní analýza studijních programů, 

dotazníková šetření a řízené rozhovory. Práce komparuje vybrané složky strukturovaných 

studijních programů učitelství pro nižší sekundární vzdělávání na pedagogických fakultách 

v České republice. Srovnává vnímání připravenosti vykonávat profesi učitele studenty 

učitelství sekundárního vzdělávání strukturovaného a nestrukturovaného studijního programu 

čtyř pedagogických fakult v České republice a hodnocení přípravného vzdělávání učiteli 

v praxi. Studenti hodnotí výše přípravu v nestrukturovaných programech Učitelství pro                       

2. stupeň základní školy než ve strukturovaných programech. Z nejčastějších nedostatků 

profesní přípravy bylo uváděno malé zaměření přípravy na profesi učitele, málo didakticky 

orientovaného učiva, nedostatečnost přípravy na výchovné a výukové problémy žáků, nízký 

rozsah pedagogické praxe. Rozdíl hodnocení ve strukturovaných a nestrukturovaných 

programech Učitelství pro střední školy nebyl významný, pouze ve vnímání dostatečnosti 

časové dotace pedagogické praxe. Práce dále sleduje implementaci inovativních prvků do 

praktické přípravy. Uvádí hodnocení obtížnosti profesních činností vykonávaných studenty 

učitelství, v relaci třech skupin subjektů. Srovnává profesní vývoj studentů učitelství – motivy 

k výběru profese, změny postojů v identifikaci k budoucí učitelské profesi. Zjištěna byla                     

u studentů strukturovaných studijních programů menší orientace k učitelství.  
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