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Koncept celodenní školy byl odpovědí na špatné výsledky německých studentů v PISA 

šetření. Řeší se v něm ale mnoho obecných úkolů vzdělávání  dnešní doby a celý koncept se 

vyvíjel delší dobu. Zavedení konceptu celodenní školy znamená v německém školním 

systému změnu paradigmatu v pohledu na funkci školy. Tato změna je podporována 

ekonomicky, organizačně a také výzkumnými projekty. V současnosti z přibližně 36000 

všeobecně vzdělávacích škol polovina nabízí celodenní režim vyučování. Ke změně došlo 

během posledních 4 -7 let. Pro učitele není jednoduché se s novými požadavky celodenní 

školy vyrovnat.  Každá škola i jednotliví učitelé  řeší situaci trochu jinak. V každém případě 

znamená působení  na celodenní škole pro učitelé velkou výzvu.

Autorka práce poukazuje na nedostatek výzkumu dopadů nových požadavků celodenní školy 

na učitele. V tomto směru její práce do jisté míry supluje výzkumnou činnost v Německu, což 

je zajímavý aspekt celé práce. V každém případě prozkoumání tohoto okruhu problémů pro 

české publikum přináší poznatky o tom, jak náročná je práce učitele na celodenní škole 

zvláště a na škole obecně. Celodenní škola vyžaduje uplatňování novějších pedagogických 

konceptů.  Jejich studium a informace o nich mají v našem prostředí velký význam. Fenomén 

celodenní školy je natolik rozšířený, že výzkum jeho jednotlivých aspektů jistě ovlivní 

organizaci fungování školy i v České republice.

V první části probírá autorka  pečlivě vývoj pojetí celodenní školy a uvádí několik definic 

příslušného pojmu. Stručně pojednává historii přístupu k celodenní škole a ukazuje, jak se liší 

zavádění celodenní školy v jednotlivých spolkových zemích. Velmi důležité jsou také 

informace o podobných procesech nebo organizačních strukturách v dalších evropských 

zemích. V této části má práce komparativní charakter.

Protože odlišnosti jednotlivých spolkových zemí jsou značné, autorka si vybrala jednu z nich 

(Severní Porýní Vestfálsko), která má se zaváděním konceptu celodenní školy velké 

zkušenosti. Vymezuje tím kontext empirického výzkumu. Výzkumné otázky se týkají role 
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učitele v celodenní škole a některých rozdílů v práci učitele na běžných školách a školách 

celodenního typu.

Za hlavní strategii byl deklarován a použit přístup zakotvené teorie. Ve své práci autorka 

pomocí kvalitativního přístupu zkoumá  naznačenou problematiku pomocí vzorku 24 učitelů 

z 9 škol, přičemž školy autorky vybírala kvalitativním způsobem na základě doporučení a 

podle charakteristik zavádění celodenní  školy. Učitele vybírala tak, aby naplnila jednotlivé 

analytické kategorie s uvážením věku, předmětu a aktivit. Použila celou škálu metod sběru dat 

(rozhovor, pozorování a dokumenty), přičemž využívala jako zdroje i děti a jejich rodiče, 

případně personál školy. Data analyzovala pomocí kódování podle principů zakotvené teorie.

Výsledková část  (kap. 4) podává klasifikaci působení učitele na celodenní škole podle 

dimenzí jeho rolí. Autorka uvažuje celkem 6 dimenzí a každou z nich podrobně popisuje 

pomocí kódovacího paradigmatu „příčinné podmínky, jev, kontext, intervenující podmínky, 

strategie a  efekty“.  U každé dimenze uvádí podrobný popis a typové příklady s hodnocením. 

V navazující kapitole 4.2 posléze využívá výsledky axiálního kódování a charakterizuje 

působení učitele na celodenní škole  pomocí jeho šesti činností, přičemž plně zohledňuje 

zvláštnost celodenní školy. Poukazuje se na to, že role konkrétního učitele je určena jak 

obecným konceptem celodenní školy tak kontextem školy, pokud odhlédneme od specifiky 

jednotlivých předmětů.

Při srovnání vytvořené teorie  s českým modelem struktury pedagogických rolí učitele podle 

Vašutové dochází autorka k závěru, že učitel má v celodenní škole více volnosti ke 

kreativním přístupu, což je dáno pojetím celodenní školy a  větší spoluprací s žáky, rodiči a 

dalšími odborníky v procesu vzdělávání.

Požadavky kladené na učitele působící na celodenní škole jsou značné. Vytvořený model 

samozřejmě znamená ideální typ, který však může sloužit při analýze činností konkrétního 

učitele, dotváří  chápání konceptu celodenní školy a  ukazuje na potřebu speciální přípravy 

učitele pro toto pojetí školy.

Diskusi výsledků autorka spojuje s formulací doporučení dalšího výzkumu a s poznámkami 

k použité metodologii. V této části  autorka poukazuje na tvůrčí roli učitele v celodenní škole 

a zdůrazňuje její koordinující charakter s omezením mocenské složky. Žák se vnímá jako 

spolutvůrce edukačního procesu s individuálními požadavky. Autorka vytvořila substantivní 

teorii role učitele v celodenní škole. Opírala se přitom o podrobné zpracování jednotlivých 

aspektů působení učitele na tomto typu školy. Upozorňuje na potřebu validizace modelu 

pomocí kvantitativního šetření. Mají se zkoumat i odlišnosti v jednotlivých zemích.   

2



Po formální stránce práce splňuje požadavky na tento typ dokumentu kladené. Její rozsah je 

198 stránek (14 tabulek a diagramů, 66 položek použité literatury) s 16 obrazovými přílohami. 

Zpracování svědčí o značné péči, která autorka dokumentu věnovala. Přesto uvádím výběrově 

několik chyb:

• Haputschule (s.10)

• Rozpor mezi s. 20 a 21. o dobrovolnosti účasti na odpoledních aktivitách ve školách 

III. Typu

• 2. řádek shora „o termínu“ (s. 35)

• Na s. 37 není rozpracován pojem vnitřní diferenciace školy.

• Na s.39 se mluví místo o miliardách o milionech eur.

• Na s. 63 neuvedení odkazu na Lintona.

• Na s. 64 „Brémský senátor“

• Na s. 71 „nejdená s tedy“

• Na s. 167 „Ve  straších žácích“

Na práci  vyzdvihuji dobře zpracovanou úvodní část o definicích celodenní školy a 

uplatňování konceptu v Německu a  v jiných zemích. Nepovažuji scházení odkazů na 

anglicky psanou literaturu v kontextu práce za velkou závadu, ale právě v souvislosti 

s kvalitativním výzkumem, je její absence patrná. Není však cíleně komentován  empirický 

pedagogický výzkum v Německu, speciálně o celodenní škole a dále kvalitativně pojatý. 

Prověřila  autorka, zda takový existuje?  O tomto aspektu se čtenář z práce moc nedozví.

Podle mého názoru nejsou úvahy o celodenní škole a působení učitelů dotaženy směrem 

k těmto okruhům:

1) požadované vzdělávání učitelů v Německu,

2) uplatnění konceptu v České republice.

Samozřejmě jedná se o novou a náročnou problematiku, která již přesahuje rámec vlastní 

práce. Ten je dostatečně nosný, přesto se domnívám, že tyto důležité aspekty neměly být 

vynechány.
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Také mělo být něco řečeno o problému s uplatněním konceptu celodenní školy ve vyšších 

ročnících  gymnázií. V popisu situace v jiných zemích scházelo Švýcarsko. Autorka při 

zpracování výsledků nepoužila žádný z dostupných programů pro podporu kvalitativního 

výzkumu, proč? Vytýká zakotvené teorii, že neumožňuje zpracovat více lidí, škol atd. Právě 

specializovaný počítačový software pomáhá překonat tyto obtíže.

Není běžné uvádět pouze jednu podkapitolu u jednotlivých kapitol, stalo se tak v závěrečné 

kapitole 5. Také mne zarazilo spojení Závěrů a diskuse. Obvykle diskuse (Kapitola s tímto 

názvem) se nachází před Závěry. Spíše tedy kapitola měla mít název  Závěry a doporučení.

Přes uvedené nedostatky (které lze považovat také za námět k diskusi) není pochyby o tom, že 

práce přináší originální a adekvátně prezentované výsledky k ožehavé problematice, přičemž 

cíle práce byly dosaženy. Nastíněná problematika může být dále rozvíjena a výsledky práce 

uplatněny v návrzích změn edukačního prostředí v České republice.

Konstatuji, že po obsahové i formální stránce práce vyhovuje všem požadavkům na tento typ 

práce kladených a proto ji doporučuji k obhajobě.

S pozdravem

prof. RNDr. Jan Hendl, CSc, FTVS UK Praha

30.8.2011
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