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Anotace  

Disertační práce zkoumá roli učitele v německé celodenní škole, jako specifické vzdělávací 

instituci s mnoha charakteristickými znaky. V teoretické části je popsán kontext role učitele 

v německé celodenní škole. Je definována celodenní škola v Německu a popsány její 

charakteristiky. Stručně je nastíněna historie celodenního vzdělávání v Německu a také 

současný vývoj v jednotlivých spolkových zemích. V teoretické části je dále vymezena 

sociální role, role učitele a shrnuty dosavadní poznatky o profesi učitele v německé celodenní 

škole. Empirická část řeší otázku obrazu role učitele v německé celodenní škole, její 

charakteristiky a kontextu, ve kterém se odehrává. Výzkumné šetření je realizováno 

kvalitativní strategií, metodou zakotvené teorie. Konkrétním výsledkem výzkumného šetření 

je substantivní zakotvená teorie role učitele v německé celodenní škole. Ta je dále srovnávána 

se stávajícími teoriemi role učitele. 

Klíčová slova: role učitele, německá celodenní škola, zakotvená teorie.  

Abstract 

The doctoral thesis examines the role of the teacher in German all-day school, as a specific 

educational institution with many representative features. The theoretical part describes the 

context of the role of the teacher in the German all-day school. It is defined all-day school in 

Germany and described its characteristics. 

The doctoral thesis briefly outlines the history of all-day school in Germany as well as current 

history in each of the German lands. The theoretical part further defines social role, role of 

teachers and summarizes current knowledge on the profession of teacher in the German all-

day school. The empirical part tackles the qusetion of the role of the teacher in the German 

all-day school, its characteristics and the context in which it takes place. 

The research is carried out qualitative strategies, using grounded theory. A concrete result of 

the research is grounded substantive theory of the role of teachers in the German all-day 

school. It is also compared with existing theories of the role of teachers. 

Keywords: role of teachers, German all-day school, grounded theory.  
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Teoretický kontext 

Německé celodenní školy lze povaţovat za fenomén vzdělávací politiky Spolkové 

republiky Německo posledních deseti let. Diskuse o celodenním vzdělávání v Německu 

začala sice jiţ v 50. letech, ovšem myšlenku plošného zavedení celodenních škol přineslo aţ 

v 90. letech Fórum o vzdělávání (Forum Bildung), jako moţné řešení problémů ve vzdělávání 

(zejména v souvislosti se špatnými výsledky německých ţáků ve srovnávací studii PISA). 

Před volbami v roce 2002 měly všechny politické strany jako jeden ze svých cílů v oblasti 

vzdělávací politiky podporu zřizování celodenních škol. Celodenní školy se začaly plošně 

zřizovat v roce 2003 a v současné době tvoří 41,7 % všech škol ve Spolkové republice 

Německo. 

Společným cílem vzdělávání v celodenní škole je vytvořit prostředí, kde se ţáci učí 

nepřetrţitě celý den z rozmanitých vzdělávacích podnětů, bez ohledu na to, zda právě probíhá 

hodina německého jazyka, volnočasová aktivita deskové hry, zda ţáci pracují ve školní 

čajovně, nebo zda si navzájem pomáhají při vypracovávání domácích úkolů. Tento nepřetrţitý 

proces učení má být smysluplně rozvrţen („rytmizován“) do školního dne tak, aby se střídaly 

fáze koncentrace a intenzivní práce na úkolu s fázemi odpočinku a volnočasového vyţití. 

Celodenní škola se snaţí o vytvoření příznivého klimatu. Důleţité je, aby se ţáci ve škole 

cítili dobře, aby bylo bez problémů moţné společné souţití (i vzájemné učení) ţáků s různým 

sociálním zázemím, různého vyznání i kulturních hodnot. Škola se snaţí v maximální míře 

zapojit ţáky do rozhodování o ţivotě ve škole, zároveň se otevírá místní komunitě, 

spolupracuje s ní a obohacuje tak učení i školní ţivot. Celodenní školy čerpají z reformní 

pedagogiky (viz kap 2.3), kde lze najít kořeny různých specifických prvků výchovně-

vzdělávacího procesu v celodenní škole.  

Celodenní školy však nejsou zřizovány pouze jako reakce na výsledky PISA studie, 

mají reflektovat další potřeby (společenské, politické, kulturní), které se objevily v druhé 

polovině dvacátého století v německé společnosti. Celodenní škola má řešit potřebu mnoha 

rodin, kde jsou intenzivně zaměstnáni oba rodiče, případně kde dítě vychovává rodič - 

samoţivitel. Přičemţ v Německu není ve „středních a vyšších vrstvách“ běţné, aby děti a 

mladiství pobývali v odpoledních hodinách doma sami bez dozoru. Celodenní škola má také 

nahradit „problematickou“ náplň volného času dětí za smysluplné volnočasové a vzdělávací 

aktivity. Má dětem a mladistvým poskytnout vytrácející se příleţitosti pro sociální učení. 

Celodenní škola má zajistit všem ţákům dostatek času na učení a maximální individuální 
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podporu pro učení. Reaguje tak mj. na rostoucí počet ţáků se specifickými potřebami učení. 

Jak jsem jiţ zmínila, celodenní škola má také poskytnutím dostatku času pro učení ţákům 

řešit problém špatných výsledků PISA studie, které jsou mnohdy spojovány s diferencovaným 

vzdělávacím systémem. Má odstranit nerovnost ve vzdělávání způsobenou rozdíly 

v sociálním zázemí jednotlivých ţáků. Má pomoci ţákům s jiným mateřským jazykem 

(ţákům imigrantů, příslušníkům národnostních menšin apod.), kteří mívají problémy 

s komunikací. Konečně má celodenní škola kompenzovat nestejnou nabídku kulturních 

podnětů a jiných volnočasových aktivit v různých regionech Spolkové republiky Německo. 

Celodenní škola má v konečném důsledku vyřešit otázku nerovného přístupu ke vzdělávání a 

umoţnit všem ţákům přiměřenou socializaci. 

Hlavním očekávaným přínosem práce je získání celistvého přehledu o roli učitele 

v německé celodenní škole a úkolech, které učitel při výkonu své profese plní. V teoretické 

rovině má práce přiblíţit českému pedagogickému prostředí německou celodenní školu jako 

specifickou instituci, která můţe poskytovat data o „rozšířené podobě“ edukačního procesu. 

V praktické rovině přináší práce slovníček frekventovaných pojmů, které jsou spojeny 

s celodenním vzděláváním v Německu. Celodenní škola můţe nabídnout inspiraci pro český 

vzdělávací systém, který má jako takový k celodennímu vzdělávání blízko realizací odpolední 

péče o ţáky prostřednictvím školních druţin a klubů, nabídkou zájmových krouţků i běţnou 

odpolední výukou.  

Předkládaná disertační práce má zejména výzkumný charakter, teoretická část 

obsahuje pouze nezbytné poznatky k pochopení problematiky celodenního vzdělávání a 

celodenních škol v Německu. Základním cílem disertační práce je vytvořit komplexní pohled 

roli učitele v německé celodenní škole z hlediska daných specifických podmínek a vztahů této 

vzdělávací instituce. Konkrétním výsledkem výzkumného šetření pak bude substantivní teorie 

role učitele v německé celodenní škole. Kromě těchto cílů práce shrnuje poznatky o německé 

celodenní škole jako instituci, která dosud v českém pedagogickém prostředí nebyla příliš 

popsána a nabízí i moţnosti inspirace pro český vzdělávací systém.  

V první kapitole objasňuji svou motivaci k danému tématu i k řešení zvoleného 

výzkumného problému. Uvádím základní sociokulturní souvislosti vzniku celodenních škol a 

vymezuji jejich výchovně-vzdělávací záměr. 

Ve druhé kapitole se věnuji teoretickému kontextu vzdělávání v německých 

celodenních školách. V kap. 2.1 uvádím v chronologickém pořadí několik definic a ilustruji 

tak vývoj pojmu celodenní škola. V kapitole 2.2 popisuji charakteristické znaky vzdělávání 
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v celodenní škole. Uvádím několik základních přístupů, které mají nastínit specifika 

vzdělávání v celodenní škole s ohledem na profesi učitele. V kap. 2.3 shrnuji nejvýznamnější 

milníky historie celodenního vzdělávání. Je moţné tak sledovat, jak se celodenní vzdělávání i 

jednotlivé jeho specifické prvky vyvíjely. V pozadí je téţ moţné sledovat, jak se mohla 

vyvíjet role učitele v jednotlivých historických obdobích. V kap. 2.4 charakterizuji současný 

vývoj celodenních škol v jednotlivých spolkových zemích. Uvádím údaje z aktuální statistiky, 

které pomohou pochopit rozdíly v celodenním vzdělávání mezi jednotlivými spolkovými 

zeměmi. Tato kapitola má také zdůvodnit výběr jedné konkrétní spolkové země pro realizaci 

mého výzkumného šetření, s ohledem na homogenitu získaných dat v rámci jednoho 

vzdělávacího systému konkrétní spolkové země. V kap. 2.5 prezentuji stručné srovnání 

celodenních škol v Německu a „celodenního“ vzdělávání v několika dalších spolkových 

zemích. Snaţím se zde ukázat, jaké se celodenním školám v Německu dostává pozornosti od 

vědecké obce, veřejnosti i politické sféry. Celkově je problematice celodenního vzdělávání 

v Německu věnován velký prostor, zatímco v některých dalších zemích není celodenní škola 

jako specifická instituce nijak řešena. V kap. 2.6 věnuji pozornost sociální roli, z které 

odvozuji pracovní definici role učitele vyuţité v této práci. Dále prezentuji některé konkrétní 

teorie role učitele a popisuji dosavadní stav poznatků v oblasti role učitele v německé 

celodenní škole. 

V kap. 3 rozpracovávám podrobně cíle výzkumného šetření a výzkumné otázky. Dále 

prezentuji metodologii výzkumného šetření. Zaměřuji se na přesný popis postupu 

výzkumného šetření – včetně metod tvorby dat a jejich analýzy v jednotlivých fázích 

výzkumného šetření. V popisu výzkumného vzorku se věnuji stručné charakteristice 

vybraných škol a zároveň uvádím důleţité informace o jednotlivých učitelích, kteří byli do 

výzkumu zapojeni.   

V kap. 4 prezentuji výsledky svého výzkumného šetření. V kaţdé podkapitole věnuji 

pozornost jedné dimenzi role učitele v německé celodenní škole, přičemţ prezentuji výsledek 

axiálního kódování a zpětně zakotvuji tyto data v praktických příkladech (terénní zápisy, 

rozhovory, informace získané z dokumentů). V kapitole 4.2 prezentuji výsledek poslední fáze 

tvorby zakotvené teorie – vzniklou substantivní teorii. V kap. 4.3 pak srovnávám vzniklou 

teorii s vybranou teorií role učitele. 

Závěr je věnován zodpovězení výzkumných otázek a shrnutí zjištěných poznatků o 

roli učitele v německé celodenní škole. 
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Metodologie 

Pro realizaci výzkumného projektu disertační práce byla zvolena kvalitativní strategie 

výzkumu, která nejlépe odpovídá povaze výzkumného problému. Výzkumný problém byl 

formulován na začátku výzkumného šetření jako „Činnostní projevy role učitele 

v podmínkách německé celodenní školy“. 

Volba metodologie se řídí cíli výzkumného šetření a výzkumnou strategií. Při 

plánování designu prezentovaného výzkumného šetření jsem hledala metodu, která by mi 

umoţnila vytvořit komplexní obraz o roli učitele v daných specifických podmínkách a 

vztazích. Design zakotvené teorie vede k tomuto cíli několikanásobným kódováním 

(otevřeným, axiálním a selektivním) a promyšleným kódovacím paradigmatem (podmiňující 

vlivy, kontext, strategie jednání a interakce a následky), které podněcuje výzkumníka právě 

k objevování vztahů, podmínek a vazeb mezi proměnnými. Výhodu zakotvené teorie vidím 

v přesně propracovaném postupu vedení výzkumného procesu.  

V souladu se zvolenou kvalitativní strategií jsem ke tvorbě dat vyuţila metod 

nejčastěji vyuţívaných právě v kvalitativním výzkumu – metodu nestrukturovaného a 

polostrukturovaného rozhovoru, metodu zúčastněného pozorování a metodu sběru dokumentů 

(a jejich pozdější analýzy). V jednotlivých fázích výzkumu byly zastoupeny všechny výše 

uvedené metody, avšak v různé míře. 

Výzkumný problém jsem rozpracovala do několika výzkumných otázek: 

1. Jaké jsou charakteristiky role učitele v německé celodenní škole? 

2. Kterými činnostmi je role učitele v německé celodenní škole 

reprezentována? 

3. V jakých podmínkách a vztazích se role učitele v německé celodenní škole 

odehrává? 

V pozdější fázi práce na výzkumném šetření, kdy jsem jiţ měla hotovou interpretaci 

dat a vytvořenou zakotvenou teorii jsem se rozhodla porovnat vzniklou teorii se stávajícími 

teorie o roli učitele. Formulovala jsem tedy doplňující výzkumnou otázku: 

4. Jaké jsou rozdíly mezi rolí učitele v německé celodenní škole a obecně 

přijímanou teorií o roli učitele (na běţné škole) a čím jsou zapříčiněny? 



12 

 

Vzorkování bylo v rámci tohoto výzkumného šetření prováděno v souladu se zvolenou 

kvalitativní strategií výzkumu – tedy teoretické vzorkování. Při vyuţití designu zakotvené 

teorie byla zvolena graduální konstrukce výzkumného vzorku, která právě ze zakotvené 

teorie vychází. 

Záměrně pro své šetření zvolila spolkovou zemi, kde celodenní školy mají tradici, 

nejsou ovlivněny dřívějším reţimem a mají necharakterističtější podobu (vycházím z definic 

celodenní školy a charakteristik vymezených v pedagogických koncepcích celodenního 

vzdělávání) – tedy Severní Porýní Vestfálsko. 

Do svého vzorku jsem postupně podle popsané metodiky volila konkrétní školy a 

učitele (celkem jsem do výzkumu zahrnula 9 škol a 24 učitelů). Zde uvádím pouze výčet: 

Základní škola primárního stupně v menším městě (kód PRIM1) 

Základní škola primárního stupně ve větším městě (kód PRIM2) 

Speciální škola ve velkém městě (kód SPEC3) 

Hlavní škola v menším městě (kód HLAV4) 

Hlavní škola v problémové okrajové čtvrti velkého města (kód HLAV5) 

Reálná škola ve velkém městě (kód REAL6) 

Integrovaná škola ve větším městě (kód INTG7) 

Gymnázium ve velkém městě (kód GYMN8) 

Venkovské gymnázium (kód GYMN9) 
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Výsledky a přínos práce 

Konkrétním cílem této disertační práce bylo vytvořit komplexní obraz role učitele 

v německé celodenní škole z hlediska daných specifických podmínek a vztahů této 

vzdělávací instituce. Ve svém šetření jsem zjistila, ţe role učitele v německé celodenní škole 

se týká především šesti dimenzí. V oblasti kultury učení učitel německé celodenní škole 

vytváří pro ţáky takové podmínky, které podporují individuální styl učení ţáků. Tedy 

rytmizuje vyučování, diferencuje a individualizuje aktivity v rámci vyučovací jednotky, 

vytváří podporující prostředí, vytváří rituály a pravidla. V oblasti kultury učení také 

podporuje samostatnost a odpovědnost ţáků, jak při učení, tak také při hodnocení. Rozvíjí tak 

ţákovu kompetenci k učení. V oblasti individuální podpory ţáků učitel v německé 

celodenní škole vytváří takové příleţitosti, které by ţákům umoţnily vzdělávat se podle svých 

schopností a dovedností, případně také podle zájmu a svým vlastním tempem. K tomu 

vyuţívá jak vyučovacích jednotek, kdy zařazuje metody otevřeného vyučování a diferencuje 

učební úlohy, tak také podpůrných hodin. Individuální podporu poskytuje učitel ţákům také 

v rámci doplňkových vzdělávacích aktivit, kdy se orientuje zejména na zájmy ţáků a jejich 

motivaci k učení. V oblasti participace ţáků na ţivotě školy a třídy učitel v německé 

celodenní škole vytváří příleţitosti k aktivní spoluúčasti ţáků na ţivotě školy a třídy, motivuje 

ţáky a učí je, jak být třídnímu/školnímu společenství prospěšný. Zároveň vychovává ţáky 

k angaţovanosti a k demokracii. Učitel v rámci této oblasti koordinuje práci ţáků. V oblasti 

volnočasových aktivit (viz Tab. 2) učitel v německé celodenní škole projektuje volnočasové 

aktivity různého charakteru (relaxační, zájmové, vzdělávací) před vyučováním, v polední 

přestávce a v rámci vyučování. Předává ţákům v rámci vedení volnočasových aktivit své 

zájmy a záliby, umoţňuje tak ţákům nahlédnout do světa svých zájmů a koníčků. V rámci 

této oblasti učitel mění svůj přístup k ţákům z formálního na méně formální aţ neformální. 

V oblasti domácích úkolů učitel v německé celodenní škole zcela mění přístup 

k procvičovací a rozšiřovací fázi vzdělávání, která je na běţných školách realizována mimo 

jiné právě prostřednictvím domácích úkolů. Učitel integruje tyto úkoly do vyučování 

prostřednictvím rozmanitých aktivit. V oblasti společného stravování (viz Tab. 1) učitel 

v německé celodenní škole podporuje třídní společenství, kdyţ společně se ţáky stoluje 

v podobném duchu jako u domácího stolu. Učitel v rámci této oblasti vede ţáky ke slušnému 

chování, vhodnému způsobu stolování a také ke zdravému ţivotnímu stylu. 

Jako příklad uvádím dvě tabulky. 
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SPOLEČNÉ 
STRAVOVÁNÍ 

VE SKUPINĚ 

UČITEL 

PŘÍPRAVA A REALIZACE 
SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ 

BĚHEM PŘESTÁVEK 

Jestliže žáci svačí společně s učitelem (případně svačinu také 
společně připravují), působí tento rituál kladně na třídní klima, 
rozvíjejí se vztahy mezi žáky a učitelem, učitel má čas 
komunikovat se žáky méně formálně. Učitel má také možnost 
vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, upozorňuje na 
vhodnost či nevhodnost pokrmů donesených 
z domova/zakoupených ve školním bufetu. Tento způsob 
stravování je však pro učitele časově náročný. 

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ 
STABILNÍ SKUPINY ŽÁKŮ 

V DOBĚ OBĚDA 

Učitel má možnost vytvářet si se žáky rituály, třída připomíná 
rodinu, která společně obědvá, učitel vychovává žáky ke 
správnému způsobu stolování a zdravému způsobu stravování. 
Posiluje se vztah mezi žáky a učitelem, rozvíjí se neformální 
komunikace. Tomuto způsobu stravování je nutné uzpůsobit 
rozvrh hodin. 

VYCHOVATEL 
STRAVOVÁNÍ V DOBĚ 

OBĚDA 

Nedotýká se vztahu učitel-žáci, ale vztahu vychovatel-žáci, má 
tedy přesah spíše do odpolední části dne. Žáci jsou rovněž 
vychováváni ke správnému chování u stolu, snaha o rituály, 
rodinný stůl. Neutužuje se třídní společenství, žáci jsou již v 
„odpoledních“ skupinách.  

INDIVIDUÁLNĚ UČITEL  
DOHLED NA STRAVOVÁNÍ 

V DOBĚ OBĚDA 

Učitel pouze dohlíží na udržení kázně v době oběda, tento model 
nemá vliv na třídní společenství, nemá výchovný charakter, učitel 
pouze dohlíží na kázeň žáků během oběda. Výhodou může být, že 
si učitel a žáci od sebe odpočinou. V některých případech učitelé 
na kázeň ani nedohlížejí, žáci jsou v jídelně bez dozoru. 

VÝROČNÍ 
MODEL 

UČITEL 
UČITEL OBĚDVÁ SE ŽÁKY 
V JEDNOM DNI V TÝDNU 

Je vytvářen pocit výjimečnosti setkání učitele se žáky u jednoho 
stolu. Z hlediska výchovného chybí kontinuita. Výhodou může být 
pávě sváteční atmosféra a méně formální komunikace mezi žáky a 
učitelem. 

Tab. 1 Dimenze role učitele v německé celodenní škole – společné stravování 



15 
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VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY 

INTEGRACE 
DO 

VYUČOVÁNÍ 

REALIZUJE UČITEL 

OTEVŘENÝ ZAČÁTEK 

Žáci se ve škole aklimatizují, přechod do vyučování je 
pozvolný, zmírnění stresu, školního strachu. Může mít 
podobu rituálu, společné snídaně, jiné společné aktivity. 
Učitel zmírňuje stres, posiluje společné soužití žáků, 
komunikuje se žáky neformálně, posiluje vzájemný vztah.  

ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Učitel nabízí žákům volnočasové aktivity vzdělávacího 
charakteru. Tyto aktivity se liší od běžného vyučování 
celkovou realizací (metody a formy práce, vztah mezi 
učitelem a žáky, komunikace mezi učitelem a žáky). Má 
pozitivní vliv na klima ve třídě.  

REALIZUJE EXTERNÍ 
ODBORNÍK 

ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRÁCE S CELOU TŘÍDOU 

Dochází ke zpestření dopoledního vyučování, žáci jsou 
aktivizováni zajímavou činností. Učitel dohlíží, pomáhá 
externímu odborníkovi, realizuje s ním týmovou výuku. Žáci 
vidí smysl učiva, přesah do praxe, čehož může učitel později 
využít v hodinách.   

ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRÁCE S URČITOU 
SKUPINOU ŽÁKŮ 

Intenzivní práce externího odborníka s určitou skupinou 
žáků, s ostatními pracuje učitel, případně další učitelé. 
Výhodou jsou menší skupiny, individuální práce se žáky. 
Možné střídat skupiny, nebo ponechat skupiny stabilní. 
Snaha o rozvoj a prohloubení učiva  

ODPOLEDNÍ 
BLOK 

REALIZUJE UČITEL 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

VOLITELNÉHO 
CHARAKTERU 

Učitel zprostředkovává žákům svou zálibu, snaží se žáky 
motivovat pro zájmovou činnost, komunikace a vztah učitele 
s žáky ztrácí formální charakter.  

REALIZUJE EXTERNÍ 
ODBORNÍK 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
VOLITELNÉHO 
CHARAKTERU 

Externí odborník přináší do školy atraktivní téma, které má 
přesah do praxe. Učitel se těchto aktivit neúčastní, může z 
nich však těžit při vlastní vyučování ze znalostí, dovedností a 
postojů, které žáci při volnočasové aktivitě získali.  
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REALIZUJÍ STARŠÍ 
ŽÁCI 

VZÁJEMNÉ UČENÍ 

Starší žáci připravují po mladší žáky volnočasové aktivity 
(kurzy). Námět vychází od žáků, koordinující učitel poskytuje 
metodické vedení a podporu, usměrňuje kázeňsky celou 
skupinu. Učí se nejen mladší žáci, ale také ti starší. Učitel 
podporuje u žáků odpovědnost a cílevědomost. 

POLEDNÍ 
PŘESTÁVKA 

REALIZUJE UČITEL RELAXAČNÍ AKTIVITY 

Učitel nabízí žákům relaxační aktivity v polední přestávce, 
vztah učitele a žáků je zcela neformální, aktivity jsou 
zpravidla nabízeny ad hoc, nevyžadují přihlášení, učitel 
pouze oznamuje žákům, že probíhá určitá aktivita a nabídne 
jim možnost zapojení. Jedná se o aktivity relaxační, 
rukodělné, herní. Malé skupinky žáků. V takové neformální 
situaci má učitel možnost diagnostikovat problémy žáků, 
v podobných situacích se žáci snáz svěřují učiteli. 

REALIZUJE EXTERNÍ 
ODBORNÍK 

RELAXAČNÍ AKTIVITY 

Realizovány zejména rodiči, prarodiči, dobrovolníky. Rodiče 
tráví čas s dítětem. Užitečnost prarodičů, možnost učit se od 
zkušených lidí, význam seniorů ve společnosti, etické otázky. 
Rodič jako partner a kolega učitele ve vzdělávání. Rodič se 
seznamuje s prostředím školy, význam vzdělávání v jeho 
očích stoupá. Negativní emoce spojené se školou mohou být 
zmírněny. 

Tab. 2 Dimenze role učitele v německé celodenní škole – volnočasové aktivity 
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Hlavním výsledkem výzkumného šetření je substantivní teorie o roli učitele 

v německé celodenní škole. Ta byla vytvořena na vyšší úrovni abstrakce neţ jednotlivé 

dimenze role učitele v německé celodenní škole a je tedy vyuţitelná spíše pro pedagogickou 

teorii, kdyţ ukazuje, jaké další úkoly můţe učitel v edukačním procesu plnit. Zjednodušeně 

řečeno tato teorie ukazuje jakési maximální zapojení učitele do edukačního procesu ve 

školním prostředí.  

Při zkoumání činnostní charakteristiky jsem zjistila, ţe učitel v německé celodenní 

škole 
1)

vyuţívá ke vzdělávání ţáků různé strategie, 
2)

propojuje vzdělávání ţáků s reálným 

ţivotem, 
3)

chápe ţáka jako individualitu, 
4)

vytváří moţnosti participace ţáků na ţivotě 

školy/třídy, 
5)

vede ţáky ke spoluzodpovědnosti za realizaci a výsledky jejich vlastního 

vzdělávání a 
6)

podporuje utváření třídního/školního společenství (viz Diagram). 

 

Diagram znázorňující roli učitele v německé celodenní škole 

Rizikem této teorie je právě její „substantivnost“. Přestoţe je tato teorie zakotvena 

v datech, coţ znamená, ţe neobsahuje ţádný jev, který by nebyl v konkrétním prostředí 

pozorován, je nezbytné ji dále ověřovat kvantitativním výzkumem. Ten by mohl ukázat, zda 

většina učitelů hraje komplexní roli učitele v německé celodenní škole tak, jak je 
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prezentováno touto teorií, nebo zda existují výjimky a jaké je jejich zastoupení ve sledované 

populaci. Zajímavé by bylo sledovat, zda se role učitele v německé celodenní škole mění 

podle specifik celodenního vzdělávání v jednotlivých spolkových zemích. Výsledky tohoto 

výzkumu se vztahují pouze na celodenní školy ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, 

coţ jsem zdůvodnila v kap. 3.6. Dále by bylo vhodné sledovat z hlediska psychologického 

spokojenost učitelů v německé celodenní škole v závislosti na jejich pracovní zátěţi. 

Výsledky výzkumného šetření mají dvojí charakter. Při prezentaci jednotlivých 

dimenzí role učitele v německé celodenní škole jsem se snaţila o abstrakci na obecnou rovinu, 

kaţdou dimenzi však doplňuji o typové případy. Domnívám se tedy, ţe taková prezentace 

výzkumu je vyuţitelná jak pro pedagogickou teorii, tak také pro pedagogickou praxi. Přináší 

hlubší poznání o konkrétních aspektech vzdělávání na celodenních školách a můţe být do jisté 

míry i inspirativní pro český vzdělávací systém.  

Věřím, ţe teorie role učitele v německé celodenní škole můţe být přínosná i pro 

pedagogiku německých celodenních škol a také pro vzdělávací politiku Spolkové republiky 

Německo a to zejména proto, ţe roli učitele v německé celodenní škole není zkoumána. S tím 

jsou spojeny nedostatky v přípravě učitelů celodenních škol (neexistují speciální studijní 

obory, další vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na neproblematické aspekty 

apod.). 
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současného pedagogického výzkumu. 15. konference ČAPV. [CD-ROM] České 

Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7040-991-6  

PAVLÍKOVÁ, J. Příklad hodnocení z německého alternativního školství. In: 

Hodnocení v profesi učitele – psychodidaktické a etické souvislosti. Sborník 
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z celostátní didaktické konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-

7041-010-3 

PAVLÍKOVÁ, J. Analýza možností dalšího vzdělávání vědeckých pracovníků 

zaměřeného na získávání pedagogicko – psychologických kompetencí. In: 

Pedagogická sposobilosť učitelov vysokých škol. Zborník príspevkov z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. Trenčín : Trenčianska Univerzita A.D. v Trenčíně, 2008. ISBN 

978-80-8075-302-3 

 

6) citační index 

Článek: PAVLÍKOVÁ, J. Porovnání třídního klimatu v sedmých třídách základních 

škol v ČR a německých celodenních školách. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi 

současného pedagogického výzkumu. 15. konference ČAPV. [CD-ROM] České 

Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7040-991-6  

Přímý citační ohlas:  ČAPEK, R. Měření třídního klimatu – užitečná dovednost 

učitele II. Moderní vyučování 10/2007, s. 8-9. AISIS, Kladno. ISSN 1211-6858 

 

Aktivní vystoupení na vědeckých konferencích: 

18. konference ČAPV - Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 

Příspěvek: Role učitele v německé celodenní škole 

Místo konání: Liberec 

Termín konání: 7.-8.9.2010 

 

Konference České pedagogické společnosti „Škola v proměnách“ 

Příspěvek: Specifické edukační aktivity na celodenní německé škole 

Místo konání: Zlín 

Termín konání: 4.-5.2.2009 

 

VIII. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 

Příspěvek: Výzkum klimatu na celodenních německých školách 

Místo konání: Olomouc 

Termín konání: 19.-20.1.2009 

 

15. konference ČAPV 

Příspěvek: Porovnání třídního klimatu v sedmých třídách základních škol v ČR a německých 

celodenních školách. 

Místo konání: Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita České Budějovice 

Termín konání: 12.-14.9.2007 
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O výchově a volném čase 

Příspěvek: Dobrovolní pracovníci na celodenních školách v Německu. 

Místo konání: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové 

Termín konání: 21.-22.6.2007 

 

CIVICS 2007 

Příspěvek: Inspirace pro ŠVP ze zahraničí: jak vytvořit z běţné málotřídní školy školu 

atraktivní a širokým okolím vyhledávanou? 

Místo konání: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě  

Termín konání: 27.4.2007 

 

Didaktická konference 2007 

Příspěvek: Příklad hodnocení z německého alternativního školství 

Místo konání: Pedagogická Fakulta, Univerzita Hradec Králové 

Termín konání: 12.4.2007 

 

Účast na zahraničních konferencích: 

Ganztagsschulkongress (Kongres německých celodenních škol) 

Místo konání: Hannover (Německo) 

Termín konání: 19. - 21. 11. 2008 

 

Ganztagsschulkongress 2008 (Kongres německých celodenních škol) 

Místo konání: Berlín (Německo) 

Termín konání: 12. - 13. 9. 2008 

 

Pedagogická sposobilosť učitelov vysokých škol 

Místo konání: Trenčín (Slovensko) 

Termín konání: 11.-12.3.2008 

 

Ganztagsschulkongress 2007 (Kongres německých celodenních škol) 

Místo konání: Berlín (Německo) 

Termín konání: 21.-22.9.2007 

 

Odborné návštěvy a stáţe v zahraničí: 

1. 9. -21. 11. 2008 Institut für Schulentwicklungsforschung, Technische Universität 

Dortmund (stipendium DAAD) 

14.6.2007 Mittelschule Löbau-Süd (2. stupeň ZŠ) – pozorování, měření klimatu 

15.5.2007 Mittelschule Schmiedeberg (2. stupeň ZŠ) – pozorování, měření klimatu 

24.4.2007 Goethe Mittelschule Heidenau (2. stupeň ZŠ) – pozorování, měření klimatu 

7.2.2007 Schkola Jonsdorf (2. stupeň ZŠ) – pozorování, měření klimatu 

5.-6.2.2007 Schkola Ebersbach (1. stupeň ZŠ) – pozorování 
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Další činnost: 

 Recenze odborné publikace ČAPEK, R. Klima třídy a školy. Praha : Grada, 2010. 256 s. ISBN 

978-80-247-2742-4 

 Prezentace výsledků výzkumu k disertační práci pro učitele z praxe – semináře dalšího 

vzdělávání pro učitele základních a středních škol akreditované v systému DVPP MŠMT 

(pracoviště Schola Servis Přerov, Schola Servis Prostějov, Schola Servis Jeseník, Schola 

Servis Olomouc, NIDV Hradec Králové) 

 Semináře k praktickému vyuţití pedagogiky německých celodenních škol v českých 

základních a středních školách (metodicko-didaktické aspekty práce učitele v německé 

celodenní škole, organizační inovace) – Letní škola projektu „METODOLOGICKÁ 

PODPORA V OBLASTI PRÁCE SE ŢÁKY“, 16. – 20. 8. 2010 

 Hodnotitelská činnost pro ARVŠ - Hodnocení vstupních projektů a závěrečných zpráv 

projektů FRVŠ 

 

 


