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ÚVOD 

Současné české kurikulární reformy umožňují růst pedagogické autonomie škol a 

nesou tak s sebou zvýšené nároky na profesionalitu učitelů. Zavedením Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se učitelé spolu s vedením školy a 

nepřímo také radou školy stávají nejen tvůrci školního kurikula (Školního 

vzdělávacího programu), ale zároveň také jeho (auto)evaluátory. 

Jak definovat evaluac/ v kontextu učitelské profese spolu se zachováním respektu 

k výzkumné doméně pedagogických věd? Jak specifikovat profesní výzkumné 

činnosti učitele a nesnížit tím prestiž výzkumníků-vědců pedagogiky? Jak zajistit, 

aby byli učitelé nositeli změn, spolutvůrci poznání pedagogické reality a mohli se 

podílet na žádoucím proměňování statusu učitelské profese? 

Má-li být učitel expertem v edukační doméně, neobejde se bez permanentně se 

rozvíjejících znalostí odborně argumentovat postupy a výsledky výukových procesů, 

význam implementovaných změn. Předpokladem je k tomu teoretické i praktické 

porozumění opřené nejen o kritické teoretické studium a systematickou celistvou 

reflexi vlastní pedagogické praxe, ale také o objektivní výsledky realizovaných 

výzkumů. 

» Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů" je název 

předkládané disertační práce. Jejím výchozím cílem je snaha autorky nahlédnout na 

novou dimenzi v uvažování o profesních kompetencích učitele vztahující se ke stále 

více aktuální a diskutované roli učitele jako výzkumníka. Ústřední cíle práce mohou 

být strukturovány do několika rovin a doprovází je následující problémové otázky: 

Vyžaduje prestiž učitelské profese a žádoucí růst expertní odbornosti učitelů jako 

tvůrců kvality školního vzdělávání a nositelů změn, aby bezprostřední součástí 

modelu profesních kompetencí byla také její výzkumná dimenze? 

Jak definovat výzkumnou kompetenci v učitelské profesi? Jak specifikovat k ní se 

vážící profesní činnosti a specifické odborné znalosti a funkčně i obsahově ji tak 

vymezit ve vztahu k diagnostické, (sebe)reflektivní a (auto)evaluační rovině 

učitelských kompetencí? 

Na které typy pedagogických výzkumů připravovat učitele? 
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Kterými odbornými znalostmi by měl být vybaven učitel, aby mohl realizovat ve své 

vlastní pedagogické praxi výzkumná šetření? 

Jak tyto specifické profesní znalosti rozvíjet a které klíčové principy v těchto 

procesech respektovat? 

Jaké jsou možnosti rozvoje elementární roviny výzkumné kompetence u studentů 

Učitelství 1. stupně základní školy v rámci jejich pregraduální vysokoškolské 

přípravy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity? 

Jak výzkumně reflektovat tyto možnosti a kvalitu úrovně rozvíjejícího se systému 

odborných výzkumných znalostí studentů jako ústřední komponenty výzkumné 

kompetence učitelů? 

Předkládaná disertační práce je rozčleněna do dvou základních celků -

teoretického a empirického. 

Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly. 

První s názvem „Trendy a perspektivy učitelské profese a vzdělávání učitelů" 

představuje uvedení do teoretického kontextu. Učitelské vzdělávání je v ní nahlíženo 

evropskou perspektivou ve třech souborech proměnných kontextuálních, 

institucionálních a kurikulárních a snahou je identifikovat společné vývojové tendence 

zachycující význam učitelství a jeho respektování coby profese s nárokem na 

univerzitní přípravu svých zástupců. Vybrané kontextuální proměnné jsou popsány na 

pozadí stručné analýzy problémových otázek řešených v oblasti institucionálního 

vzdělávání Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a následně na 

pozadí deskripce a komparativní analýzy budoucích scénářů školy OECD-CERI a 

scénářů vzdělávání učitelů ATTE-RDC 19. V souborech institucionálních a 

kurikulárních proměnných jsou zohledněny vývojové trendy v kategoriích délky, 

organizace a struktury studia učitelství, v pojetí cílů a obsahů studijních programů. 

V e druhé kapitole s názvem „Profesní kompetence a odborné znalosti učitelů jako 

základní pedeutologické kategorie" je zaměřena pozornost na dva klíčové, obsahově 

komplementární pojmy tvořící pilíře profesionality učitele a jeho vysokoškolské 

přípravy. Oba konstrukty jsou blíže definovány v doméně terminologicko-obsahové a 
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odborně-profesní, vybrané znalostní a kompetenční modely jsou následně analyzovány 

a komparovány. Teoretická interpretace konstruktu kompetence a následná 

komparativní analýza vybraných modelů profesních kompetencí učitele tvoří 

východisko k obsahovému objasnění a operacionalizaci pojmu znalost a následně také 

odborných znalostí učitelů, které v systémovém uspořádání tvoří ústřední komponentu 

právě profesní učitelské kompetence. Dále jsou v této kapitole diskutovány otázky 

možností rozvíjení odborných znalostí a v závěru je charakterizován autorčin model 

profesních kompetencí učitele, ve kterém již má výzkumná kompetence své 

plnohodnotné postavení. 

Třetí kapitola plně otevírá prostor ústřednímu tématu celé této práce. Nese název 

„Výzkumná kompetence učitele" a jedním z jejich cílů je přispět k terminologickému 

zpřesnění obsahu a funkčního významu kontextově blízkých pojmů (sebe)reflexe, 

(auto)diagnostika - reflektivní a diagnostická kompetence. Význam výzkumné 

kompetence v učitelské profesi je přiblížen na pozadí teorie akčního výzkumu, přičemž 

jsou i zde diskutovány terminologické nejasnosti u pojmů reflektivní vyučování, akční 

a učitelský výzkum. Zvláštní pozornost je také věnována (auto)evaluaci a 

(auto)evaluační kompetenci, místu, které mají v profesních výzkumných činnostech. 

Základní stavební kameny každé profesní kompetence vytváří jednoznačně 

specifikované profesní činnosti a dílčí odborné znalosti učitele. Návrh profesního 

standardu učitele-výzkumníka je spolu s otevřením problematiky rozvíjení výzkumné 

kompetence na poli institucionální vysokoškolské přípravy završením hlavní kapitoly. 

Je tím funkčně vytvořen prostor k přemostění do empirické části práce. Výzkumným 

problémem je zde Model reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu, ověření a 

zhodnocení jeho možností v procesu rozvíjení výzkumné kompetence u studentů 

Učitelství 1. stupně základní školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 

Ústředními cíli výzkumu je detailní operacionalizace výukových cílů, učebních úloh a 

činností studentů v procesech tvorby, řešení a reflexe pedagogického problému tvořící 

obsahové jádro Modelu reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu a následně 

také snaha pomocí komplexní výzkumné strategie reflektovat možnosti a kvalitu úrovně 

rozvíjejícího se systému odborných výzkumných znalostí jako komponenty výzkumné 

kompetence studentů učitelství. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

L TRENDY A PERSPEKTIVY UČITELSKÉ PROFESE A 

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ 

Učitelská profese a vzdělávání učitelů patří k základním tématům diskusí o 

proměnách vzdělávání na celém světě. Dlouhotrvajícím trendem jsou pesimistické 

úvahy o krizi učitelství, ohrožení školy a hodnot výchovy a vzdělávání vůbec. Otázky 

dotýkající se osobnostních a profesních kvalit učitelů a nároků na jejich přípravu 

nemohou ve své podstatě nikdy ztratit na aktuálnosti a nemohou být také nikdy finálně a 

s konečnou platností zodpovězeny. Živnou půdu jim totiž dávají právě kulturní instituce 

zaměřující svou pozornost na procesy výchovy a vzdělávání ve snaze pečovat o jejich 

kvalitu a plnohodnotný význam. Otevřené je dilema, zda-li těmito kulturními 

institucemi budou stále a pouze jen školy nebo budeme tvořit standardy učitelské 

profese pro instituce zcela jiné. Těmto a podobným futuristickým vizím je věnována 

hned následující kapitola. Perspektivy učitelské profese a vzdělávání učitelů jsou v ní 

nahlíženy očima odborníků dvou evropských expertních organizací Centra pro výzkum 

a inovace ve vzdělávání (CERI) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) a Centra pro výzkum a vývoj (RDC 19) Asociace vzdělávání učitelů v Evropě 

(ATTE). 

Navazující kapitola je věnována vybraným evropským trendům v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání učitelů. Je totiž velmi znepokojující, že stále nejsou 

uzavřeny debaty o nezpochybnitelné nutnosti vybavit učitele graduálním univerzitním 

vzděláním a reálně tak umožnit učitelské profesi prokázat svou profesionalitu 

prostřednictvím svých patřičně vzdělaných zástupců. 

Pojetí učitelské profese a společenský status učitelů se v jednotlivých zemích liší. 

Odvíjí se od proměňujících se společenských potřeb a nároků, a to zejména v doméně 

hodnot výchovy a vzdělávání, od funkcí, které jedinci přisuzují školám a v neposlední 

řadě nároků, jež kladou na učitele. 

Je však možné identifikovat jisté společné rysy a obecné zahraniční trendy v pojetí 

učitelství. Zejména se hovoří o nutnosti profesionalizovat učitelskou profesi, poněvadž 

se stále rozšiřuje pole působnosti učitelů, který je zakotven vtzv. modelu široké 
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profesionality. Za klíčové jsou považovány dovednosti učitele facilitovat rozvoj 

osobnosti žáka, rozpoznat jeho vnitřní možnosti, vytvářet prostor pro vyjádření jeho 

vlastních potřeb, pro smysluplné a úspěšné učení, které tak může mít potenciálně 

celoživotní rozměr. Uvádět žáky do přirozeného světa a v něm vytvářet prostředí 

bezpečí a důvěry a napomáhat tak jejich hodnotové orientaci, nalézání odpovědného 

vztahu k sobě a ke světu. Model široké profesionality znamená hledat novou profesní 

identitu založenou na nových hodnotách učitelské profese, které kromě kvality učitelova 

jednání a osvojených kompetencích zahrnují rovněž hledání subjektivní teorie, 

odpovědnosti a profesní důvěry. (srov.SPILKOVÁ 1998; KOŤA 1998; LUKÁŠOVÁ 

2003; HELUS 2004; KORTHAGEN 2004; KASÁČOVÁ 2005; MAREŠ 2005). 

Reálné naplňování nároků široké profesionality a rozvíjení profesních znalostí je 

nemyslitelné bez prodloužené univerzitní přípravy. Bez ní budou učitelé jen obtížně 

schopni držet jistou profesionální kontrolu nad procesy žákova učení a upevňovat svou 

autoritu uvnitř školy i celospolečensky, (srov. KOŤA 1998; WALTEROVÁ 2001; 

ARTHUR 2003; FROWE 2005). 

1.1 Evropské směřování ve vzdělávání učitelů 

Systémy a modely učitelského vzdělávání jsou různorodé. Ne však natolik, aby se 

v nich nedaly najít a pojmenovat společné proměnné. Ty jsou, navzdory rozdílnostem 

v kontextuálním rámci, jako je například charakter vzdělávacího systému, historický 

vývoj a přístupy k pojetí učitelské profese včetně jejich vzájemné ekvivalence, ve svém 

vývojovém směřování totožné či alespoň obdobné ve většině evropských zemí. 

Systematizace a kategorizace společných proměnných , zdá se, může mít více podob. 

Zohledňovat pouze jeden výsek komplexního systému a komparovat např. jen 

kurikulární rámec přípravného vzdělávání učitelů bez ohledu na celou šíři komponent 

kontextuálních, v tomto rámci institucionálních a naopak, by samozřejmě poskytovalo 

zkreslený náhled na zahraniční inspirace k tak složité problematice jakou jistě příprava 

učitelů je. Většina odborníků využívá jistého „trojího směřování", a ve srovnávacích 

analýzách modelů učitelského vzdělávání akcentuje hledisko kontextuální, 

institucionální a kurikulární. (srov. SPILKOVÁ 2002; NEZVALOVÁ 2002; 

KURELOVÁ 1998). 
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1.1.1 Kontextuální proměnné v systémech přípravného vzdělávání učitelů 

Kontextuální proměnné pojmenovávají charakter vzdělávací politiky, její význam a 

vliv, který sehrává v řízení (strategiích delegování kompetencí a rozhodování) 

vzdělávacího systému, v pohledech na funkce a cíle vzdělávání, pojetí rolí a kompetencí 

učitele. Řadí se k nim model vzdělávacího systému, jeho vývoj, struktura, obsah 

kurikula, které bezprostředně ovlivňují také učitelskou přípravu, jejíž kvalita do značné 

míry zpětně ovlivňuje i kvalitu právě školního vzdělávání. K dalšímu souboru 

neopomenutelných kontextuálních proměnných samozřejmě patří také celkový rámec 

sociálních a politicko-ekonomických podmínek jednotlivých zemí včetně „životních 

potřeb" jejich obyvatel. 

Úloha OECD v rozvoji institucionálního vzdělávání 

Hledáním souvislostí mezi vzděláváním a hospodářským a politickým vývojem se 

systematicky věnují aktivity Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD). Ráda bych nyní poukázala na význam kontextuálních proměnných, a to 

analýzou problémových oblastí, kterou se OECD zabývala od poloviny padesátých let. 

Tím postihneme směr vývoje, kterým se argumentovaly a rozhodovaly procesy v 

institucionálním vzdělávání jako nutné podmínky hospodářského růstu. 

Otázku lidského faktoru a jeho místa v hospodářském rozvoji řešila OECD 

v polovině padesátých let komparací vzdělávacích systémů Severní Ameriky a západní 

Evropy, a to v ukazatelích počtů a dosažených kvalifikačních úrovní technických a 

vědeckých oborníků a studentů sekundárních a vysokých škol. Tyto analýzy společně 

s vývojem kosmického výzkumu a tehdejší studené války zahájily kurikulární změny v 

oblasti matematického a přírodovědného vzdělávání (včetně učitelského). Tyto změny 

následně aktualizovaly otázky významu vzdělávání v průmyslové společnosti. Začala se 

koncipovat nová vědecká disciplína „ekonomika vzdělávání", která tak dala pevný 

teoretický fundament k zohledňování významu vzdělávání, jeho smyslu a funkcí. 

(OECD 1957)' 

1 In: VÁŇOVÁ 1998. 
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Na své první konferenci v r. 1961 se OECD profilovala jako instituce „cílevědomě 

spojující hospodářský růst a sociální pokrok" (OECD 1961)2. Ústředním tématem se 

stalo právo na rovný přístup ke vzdělávání pro všechny jedince, které doprovázel zájem 

o vzdělávací možnosti v zemích Třetího světa. Období 60. let bylo charakteristické 

nárůstem zájmu o vzdělávání v důsledku hospodářského růstu i růstu porodnosti ve 

vyspělých zemích. Ve většině zemí OECD se prodloužila povinná školní docházka, 

navyšoval se počet studentů na vyšších sekundárních školách i na školách vysokých. 

V těchto letech se také řešila otázka návratnosti investic do vzdělávání, zdůrazňoval se 

jeho význam převyšující ekonomická hlediska a skutečnost, že nenaplňuje pouze 

ekonomické, ale rovněž sociální potřeby. Rychlý růst uspokojované poptávky po 

vzdělávání a zejména jistá demokratizace ve volbě kvalifikačního zaměření , které 

nezohledňovalo zájmy a potřeby pracovního trhu, přinesly následně růst 

nezaměstnanosti. Začaly se diskutovat otázky všeobecného vzdělání a profesní 

flexibility, plánovitosti v systému, struktuře i obsahu vzdělávání. (OECD 1961)3. 

70. léta jsou charakteristická hledáním souvislostí mezi vzděláváním a společností. 

Začal se zdůrazňovat význam školy v obci jako společensky relevantní, kulturně-

osvětové instituce. Důsledkem byly decentralizační tendence v řízení školství. 

Zohledňování sociálního významu vzdělávání vneslo rovněž změny do oblasti 

předškolní výchovy, která se začala institucionalizovat. 

70. léta ukončila období zvýšeného zájmu o vzdělávání. Společnost se potýkala s 

hospodářskou recesí v důsledku ropné krize, což s sebou neslo nezaměstnanost, pokles 

porodnosti a v konečném důsledku také absenci potřeb vzdělávání. V oblasti školství se 

snižovaly investice a intenzivně se diskutovalo, jak v této situaci udržet kvalitu 

vzdělávání. O úlohách vzdělávací politiky v měnící se sociální a politické situaci 

diskutovali také odborníci OECD. Výsledkem diskuse na této půdě bylo prohlášení, že 

sféra vzdělávání sice musí být strategicky plánována pro zachování plné 

zaměstnatelnosti, ale nemůže se okamžitě přizpůsobovat aktuální ekonomice. 

V kurikulu školního vzdělávání, a to již v rámci povinné školní docházky, se objevila 

snaha kvalitnější přípravy na pracovní život. Podporovalo se další vzdělávání a také 

možnosti rekvalifikace. Aktualizovala se problematika učňovského vzdělávání a 

odborné přípravy. V tomto období byly hospodářskou stagnací nejvíce postiženy školy 

vysoké. Ve většině členských zemí OECD se pozastavilo navyšování investic do tohoto 

2 In: VÁŇOVÁ 1998:47. 
3 In: VÁŇOVÁ 1998. 
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sektoru, otevíraly se problémy kvality vysokoškolského studia i možnosti jejího 

posuzování. (OECD 1971)4. 

Otázka kvality ve školním vzdělávání byla jednou ze tří ústředních problémů, které se 

staly předmětem řešení v 80. letech. Druhou bylo rozšiřování učňovské přípravy. V této 

souvislosti se rozšířila dostupnost vysokých škol, které začaly přijímat studenty také 

z neakademických větví škol středních a otevíraly se rovněž starším zájemcům. Třetím 

tématem tohoto období se stalo zdůrazňování nutnosti celoživotního učení a vzdělávání, 

které přestávalo být výsadou škol a přesouvalo se na úroveň podniků. 

Problém kvality vzdělávání a jejího zajišťování i zjišťování se stal aktuálním 

v souvislosti se sníženou úrovní vzdělávacích výsledků vlivem dlouhodobého nárůstu 

studentů. Diskutovaly se příčiny, které mohly pramenit z reformně-alternativních 

pedagogických snah 60.1et či nedostatečného zohledňování znevýhodněných skupin 

obyvatel. Začalo se zdůrazňovat osobnostní pojetí dítěte ve výchově a vzdělávání, jeho 

vyvážený vývoj, akcentovala se sociálně výchovná funkce školy. Oblast kvality 

vzdělávání se stala předmětem mezinárodních komparativních výzkumů. OECD 

představila zprávu „Školy a kvalita", která pojmenovala školu jako stěžejní místo péče 

o kvalitu výsledků učení a motivovanosti žáků. (OECD 1989)5. 

V následných devadesátých létech, včetně aktuální současnosti, nadále zůstávaly 

v prioritách dostupnost kvality pro všechny a na všech rovinách rozvoje v rámci 

osobnostních potencionalit každého žáka, v duchu celoživotního učení v „učící se 

společnosti", kde ústředním místem vzdělávání i nadále zůstává škola, která ale v této 

úloze funkčně doplňuje rodinu a komunitu, a to jak sociální, tak profesní (podnikové 

vzdělávání apod). (OECD 1994)6. 

V aktivitách prvních let nového tisíciletí zaměřila OECD pozornost na modelování 

futurologických dimenzí, které soustředila na oblast školního vzdělávání, a to v celé šíři 

kontextových proměnných, které ji určují. Expertní orgán OECD Centrum pro výzkum a 

inovace ve vzdělávání (CERI) byl pověřen úkolem vypracovat studii, která by vykreslila 

v budoucí společnosti možné alternativy školního vzdělávání. Odborníci pro tuto práci 

využili metodiku tzv. scénářové perspektivy (viz níže) a v projektu „Schooling for 

Tomorrow " (OECD 2001; OECD 2003)7 popsali šest scénářů k budoucnosti školství. 

4 Tamtéž. 
5 In: VÁŇOVÁ 1998. 
6 TAMTÉŽ. 
7 In: KOTÁSEK 2004. 
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Stejnou metodiku jako odborníci CERI využila rovněž pracovní skupina RDC19 

(Centrum pro výzkum a vývoj) Asociace vzdělávání učitelů v Evropě ATTE, která se 

dlouhodobě věnuje kritickému reflektování aktuálních a v budoucnu možných trendů 

ve vzdělávání učitelů. Za pomoci scénářové perspektivy představili experti této skupiny 

potenciálně možné modely vzdělávání, které ovšem dále rozpracovali také v oblasti 

přípravy učitelů. V následujícím textu se pokusím stručně představit metodiku tvorby 

scénářů a následně porovnat v základních dimenzích jednotlivé scénáře tak, jak jsou 

popsány oběma expertními týmy organizací CERI i RDC19. 

Scénářová perspektiva v budoucnosti školy a vzdělávání učitelů 

Vytváření modelových scénářů budoucího vzdělávání učitelů obecně vychází 

z absence strategických úvah a plánování budoucnosti v oblasti vzdělávání i přípravy 

učitelů. Podle Snoeka (2004) nespočívá podstata problému v otázce, zda jsou změny ve 

vzdělávání potřebou i nutností (o tom panuje všeobecná shoda), ale v odpovědi, o jaké 

změny se má usilovat a jak je prosazovat, aby také tato sféra byla schopna aktivně 

reagovat na proměny společnosti, které ji postihují v současnosti, ale zejména ji 

potkají v budoucnu. Jednou z možných cest k zavádění nových přístupů ke vzdělávání 

zajišťujícímu schopnost všech atributů vzdělávacího systému kvalitně a efektivně 

připravit společnost na život v budoucnosti je přijmout a rozvíjet „futurologický 

rozměr" myšlení. (Snoek 2004: 300). Podle Snoeka jsou příčinami inovací ve školním 

vzdělávání problémy současnosti. Jejich řešení však bude nepoužitelné pro problémy, 

které teprve přijdou. ( Nabízí se paralela se známým výrokem K. Rýdla, že „...dnešní 

školy připravují své žáky na budoucí život prostřednictvím včerejších výukových 

strategií...". Mohli bychom zvažovat, zda inovace, o kterých Snoek mluví jako učitel 

holandských učitelů, nejsou pro nás onou vzdálenou budoucností.). Samotný problém je 

spatřován ve skutečnosti, že vývoj vzdělávání, pojetí cílů a celého kurikula neurčují 

budoucí potřeby a proměny společnosti. „ Chceme-li mít občany aktivní, angažované a 

zapojené do vytváření budoucí společnosti, musí i rozhodování o vzdělávacích 

programech přesahovat do budoucnosti. " (SOUSA 1998)8. 

8 In: SNOEK 2004:309. 
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Volba právě scénářové perspektivy vychází z typologie metodik pro výzkum 

budoucnosti, které staví scénáře (vedle prognóz, projekcí a spekulací)9 k pohledům 

vycházejícím z nedostatečné znalosti faktů o budoucnosti, což umožňuje tuto 

budoucnost modelovat v různých možných podobách. Ty coby jednotlivé alternativy 

umožňují realizovat rozhodnutí přijatá v současnosti, poněvadž scénáře mají k dispozici 

mnoho teorií, kterými je zároveň možné poznávat a pojmenovávat vývojové tendence 

vdané oblasti. „Scénáře jsou nástrojem, který nám pomáhá vytvořit si dlouhodobý 

pohled ve světě plném nejistoty... Scénáře, to jsou příběhy o tom, jak by mohl vypadat 

svět zítřka, příběhy, které nám pomáhají rozeznávat proměnlivé aspekty prostředí, 

v němž dnes žijeme... Plánování scénářů znamená dnes si umět vybrat a přitom vědět, 

co z této volby může v budoucnu vzejít. " (SCHWARTZ 1991)10. 

Na budoucnost zaměřené studie týmů CERI a RDC19 nejsou zdaleka první a jediné, 

které se této problematice věnují. Studium budoucnosti a její předvídání (future studies, 

foresight) se vygenerovalo jako samostatná sociální vědní disciplína - futurologie - již 

v polovině minulého století (KOTÁSEK 2004) a předmětem jejího zkoumání se stalo 

předvídání budoucích stavů studiem vývojových tendencí v různých oblastech života 

společnosti. 11 

9 

Metodika výzkumu 
budoucnosti (Dammers, 
1994) 

Teorie Metodika výzkumu 
budoucnosti (Dammers, 
1994) 

Mnoho Málo 

Fakta Mnoho Prognózy Projekce Fakta 
Málo Scénáře Spekulace 

(SNOEK 2004:326) 
10 In: SNOEK 2004:361. 
11 K ústředním futurologickým projektům směřujícím do oblasti vzdělávání řadí Kotásek (2004) D. 
Bellův (1973) koncept „společnosti znalostí" (knowledge society) a A. Giddensovu práci „Důsledky 
modernity" (1990). K nejvýznamnější mezinárodní práci předvídající budoucnost vzdělávání v bývalé 
západní Evropě Kotásek (2004) řadí projekt „Vzdělávání člověka pro 21.století" (1968-1975), který 
vypracoval tým odborníků pod vedením L. Čeryccha a H. Janne jako součást „Plánu Evropa 2000" 
(FRAGNIERE 1975 in KOTÁSEK 2004). V 90. letech uveřejnil Global Business Network (1995) Čtyři 
scénáře k budoucnosti institucionálního vzdělávání. Ústředními kategoriemi pro tvorbu scénářů se staly 
„hnací síly" struktury společnosti, které tvořily: hierarchie (tradiční) versus participace (radikální) a 
zapojení versus vyloučení. První scénář „centrálně ortodoxní" (hierarchický / vylučující) zobrazuje 
centralizovaný, konzervativní systém, druhý scénář „decentralizovaný ortodoxní" (hierarchický 
zapojující) umožňuje vzdělávání v autonomních komunitách. Ve třetím scénáři „zapojení do vzdělávací 
sítě" (participativní / vylučující) je oblast vzělávání privatizovaná, využívá moderní vzdělávací 
technologie. Čtvrtý scénář „vzdělávací společnost" (participativní / zapojující) je řazen k nejvíce 
optimistickým. Vzdělávání se vněm daří díky ekonomicky zdravému prostředí. (SNOEK 2004) V 
90.letech zpracoval Delors (1997) významnou mezinárodní studii pod hlavičkou UNESCO „Učeníje 
skryté bohatství". Tým odborníků z různých vědních oblastí publikoval studii „Potenciál a deminze 
společnosti vědění a její důsledky pro vzdělávací procesy a struktury (Delphi Germany Survey 1998), 
odborníci rakouského Institutu vyšších studií zpracovali v rámci programu LEONIE (Learning in Europe: 
Observátory on National and International Evolution) studii „ Vzdělání a učení v budoucnosti: 
Společenské trendy a strategie vzdělávací politiky v evropském srovnání" (2004). U nás byla 
futurologickým projektům věnována v 60. letech práce „Civilizace na rozcestí" R Richty a jeho 
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Scénáře budoucího vzdělávání učitelů ATTE-RDC19 se podle svého typu zaměřují 

na dvě kontextuální proměnné, tzv. hnací síly společenského vývoje, a to ve dvou 

úrovních12. První z nich tvoří dimenze mezi pragmatismem a idealismem (hnací síly 

změn společenských hodnot), druhé pak dimenze mezi individualismem a sociální 

soudržností (hnací společenské síly v oblasti významu, kterou tvoří jedinec a skupina). 

Každý ze čtyř scénářů zpracovávala dílčí skupina ATTE-RDC19 podle centrálního 

zadání. Úkolem bylo charakterizovat daný scénář pomocí klíčových, v krajní podobě 

typických termínů, za pomoci konkrétních názorných příkladů, a to v oblastech: 1. 

charakteristik společnosti, výuky, školy a učitele 2. organizace společnosti a vzdělávání 

učitelů 3. vlivu, které mají předcházející dvě oblasti na vzdělávání a vzdělavatele 

učitelů. Tabulka I. uvádí ve stručném přehledu charakteristiky jednotlivých scénářů 
Jejich podrobnější popis je uveden níže. 

spolupracovníků. Zde bylo vzdělávání definováno jako celoživotní proces. V 70. a 80. letech 
publikovali svá díla zaměřená na budoucnost školy autoři F. Bacík, J. Průcha a E. Walterová. (srov. 
KOTÁSEK 2004). 
12 Vedle „kontextových" scénářů, které se zaměřují na proměnné těžko ovlivnitelné, se dále vytváří 
scénáře „strategické", zaměřující se na strategie dosahování cílů dané organizace, tedy proměnné více 
ovlivnitelné. 
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Tabulka 1: Scénáře budoucího vzdělávání učitelů ATTE-RDC 19 

NDIVIDHALISMťS 

• individuálni odpovědnost • mír 

• diverzita - různorodost • seberealizace 

a svoboda výběru • vnitřní motivace 

• řešeni problémů • svoboda 

a scbeurření • láska 

a individuální růst • osobni růst 

• příprava na povoláni • velkorysost 

• diverzita - různorodost 

PRAGMATISMUS IDEALISMUS 

• oběanstvf • sdílené hodnoty a identita 

• kolektivní odpovědnost • integrace 

• sociálně orientovaná • kontrolovaná státem 

a řešeni problémů • zařazeni 

• vzděláváni pro rozvoj společnosti • společné cíle 

a celoživotní flexibilita • sdílená víra a ideologie 

SOC IÁLNÍ SOUDRŽNOST 

(SNOEK 2004:314) 

Scénáře OECD-CERI konstruovali jejich autoři s ohledem na téměř totožné 

kategorie jako v případě ATTE-RDC 19. V souboru proměnných „škola" byly v centru 

pozornosti cíle školního vzdělávání a funkce školy, organizační struktura školy a celého 

vzdělávacího systému. Shodně byla rovněž věnována pozornost decizní sféře, tedy 

orgánům kompetentním v rozhodování o školském systému. V oblasti „společnosti" 

jsou scénáře ATTE-RDC 19 více promýšlené, a to zejména v jejich obecných, 

charakteristických znacích a v celkové organizaci společnosti. OECD-CERI se zabývala 

postoji a očekáváním, které společnost vůči škole má. Obdobné je to také s kategorií 

učitele. Kromě shodného zájmu o sociální a profesní postavení učitelů řeší ATTE-RDC 

19 (jak již bylo zmíněno) právě oblast přípravného a dalšího vzdělávání učitelů (srov. 

KOTÁSEK 2004; SNOEK 2004).13 

13 Úzká kontextová zaměřenost scénářů OECD je předmětem kritických úvah J. Kotáska (2004). Úvahy 
o možných podobách budoucnosti školního vzdělávání bez zohlednění proměnných z dalších oblastí 
života společnosti (mezi které řadí např. kulturu, sociální vztahy, životní prostředí, ekonomiku či 
politiku) tak snižují jejich „teoretickou metodologickou hodnotu při predikci celkového místa vzdělávání 
a učení ve společnosti ve prospěch tvorby instrumentária pro sféru vzdělávací politiky v oblasti školství." 
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K tvorbe scénářů OECD-CERI použili jejich autoři dvě základní kritéria, v jejichž 

zohlednění se provádělo modelování budoucích situací školy, kterými bylo individuální 

a institucionální chování. Výsledkem se staly tři dimenze vývoje: zachovávat, posilovat 

a oslabovat. V každé z těchto dimenzí byly popsány dva dílčí scénáře. (OECD 2001, 

2003)14. 

V první dimenzi „zachování stávajícího stavu" (status quo extrapolated scenarios) -

faktická funkční stagnace - se v prvním scénáři předpokládá přežívání systému 

byrokratických institucí, centralizovaného rozhodování a nezájem, neochota či 

neschopnost k zásadnějším změnám (model zbytnělé byrokratické tradiční školy). 

Druhý scénář je možným dopadem zachování stavu scénáře prvního, v jehož důsledku 

dojde ke krizi až zhroucení školského systému odlivem učitelů a stále se oslabující 

prestiží učitelství (krizový model školy - „přetavení systému ") . 

Druhá dimenze je označována jako „rescholarizační" (re-schooling scenarios) 

přeměna školy, charakteristická v posilování funkcí a významu školy jako 

nezastupitelné sociální, kulturně-osvětové a vzdělávací instituce. V pořadí třetí scénář 

definuje školu jako významné komunitní středisko (model komunitní školy), které má 

v obci vůdčí postavení. Je založeno na otevřených partnerských vztazích mezi učiteli, 

žáky, rodiči a regionální veřejností, čímž také dochází k posilování soukromých i 

veřejných investic do školství. Ve čtvrtém, rovněž optimistickém scénáři školy profitují 

jako výhradně vzdělávací instituce zaměřené na poznání a učení (model učící školy). 

Třetí dimenzi charakterizovali její autoři jako „descholarizační" (de-schooling 

scenarios) „zanikání" školy. Příčinou neustálého oslabování základních funkcí a 

významu školy je nespokojenost veřejnosti s naplňováním deklarovaných cílů, 

s rozvojem nových informačních komunikačních technologií a se stále se rozšiřujícím 

tržním prostředím, jehož mechanismy se implementují také do oblasti sociální, kulturní 

a vzdělávací. V pátém scénáři je v místě formálního vzdělávání škola nahrazena 

neformálními výukovými sítěmi (model učební sítě), které jsou tvořeny veřejnými a 

zejména soukromými organizacemi nabízejícími rozličné formy a úrovně vzdělání, 

reagujícími tak na poptávku občanů a pracovního trhu. Rozšiřování tržního modelu, ve 

kterém komerční instituce v soutěži s tradičními školami získávají stále více žáků a 

studentů (tržní model školy), je obrazem posledního, šestého scénáře. Projevuje se 

(s.4) K dalším výhradám J. Kotásek řadí jejich obecnost nezohledňující specifika jednotlivých stupňů a 
úrovní vzdělávání. 
14 In: KOTÁSEK 2004; SNOEK 2004. 
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v něm stále se snižující efektivita formálních školních institucí s málo motivovanými, 

nekvalitními učiteli.15 (OECD 2001, 2003)16 

Následující tabulka uvádí v přehledu jednotlivé scénáře OECD-CERI. 

Tabulka 2: Scénáře budoucích podob školy podle OECD-CERI 

Zachování současného stavu Přeměna školv Zanikání školv 

(extrapolace- status quo) (rescholarizace) (descholarizace) 

Scénář 1. Scénář 3. Scénář 5. 

„Model tradiční byrokratické „Model komunitní školy" „Model učební sítě" 

školy" 

• Škola funkčně stagnuje, je neschopná a 

neochotná ke změně 

• škola j e významné komunitní středisko 

obce 

• škola j e nahrazena neformálními 

výukovými sítěmi 

Scénář 2. Scénář 4. Scénář 6. 

„Model zanikající školy" „Model učící školy" „Tržní model školy" 

• v důsledku funkční stagnace škola 

postupné zaniká 

• škola je významná vzdělávací instituce 

zaměřená na poznáni a učení 

• komerční neformální vzdělávací 

instituce nahrazují instituce 

tradiční 

(srov. KOTAS1 EK 2004; SNOEK 2003). 

Následující text je věnován stručným charakteristikám scénářů ATTE-RDC 19, ke 

kterým jsou přiřazeny podle obsahových souvislostí scénáře OECD-CERI, vždy 

s následnou úvahou, jak by v jednotlivých modelech mohla vypadat charakteristika 

učitelského vzdělávání.17 

Scénář č.l: Individuální pragmatismus 

Typickým znakem společnosti je v tomto scénáři jistá „dysfunkce rodiny" 

(samozřejmě v jejím tradičním pojetí), ve které absentují nebo jsou nahrazeni někteří 

z rodičů. Také životní styl obyvatel vykazuje jisté známky přípustné variability. Dalším 

Původně patřil šestý scénář tržního modelu školy k druhé dimenzi extrapolace současného stavu. 
(Kotásek 2004). Po následných diskusích však byl zařazen k dimenzi třetí, poněvadž v samém důsledku 
pokračování takovéhoto stavu musí zákonitě dojít k stálému oslabování podstatných funkcí školy, tedy 
k jejímu postupnému zanikání. Stejně pesimistický zůstává i nadále krizový model školy ve druhém 
scénáři, a to i přes jeho přeřazení k první dimenzi popisující zachování stávajícího systému. 
16 In: KOTÁSEK 2004; SNOEK 2004. 
17 

V následujících charakteristikách se rovněž posouváme od pouze kontextových proměnných také 
k proměnným kurikulárním a institucionálním. 
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znakem společnosti je její technická vyspělost zejména v oblasti užitkové informační a 

komunikační technologie, decentralizace v rovině státního řízení a rozhodování. To je 

delegováno na jednotlivce, kteří se sdružují do sítí podle specifických zájmů. Většina 

služeb je v rukou soukromého sektoru, který disponuje srovnatelnými kompetencemi 

jako státní instituce. 

Pro výukové procesy je typická jistá kurikulární otevřenost, existuje rozsáhlé 

množství institucí poskytujících vzdělávání, pro které si samy vytvářejí své „know 

how" včetně způsobů jeho hodnocení. V této oblasti existuje silné konkurenční 

prostředí. Požadavky k obsahu vzdělávání jsou minimální, vztahují se k počtům a 

gramotnosti, obecně jsou preferovány dovednosti v oblasti informačních a 

komunikačních technologií. Minimální požadavky jsou určovány Evropským vládním 

zákonem. Jednotlivec si vybírá poskytovatele vzdělávání podle vlastních kritérií a 

potřeb, je preferována individuální cesta učení. Pokud bychom pro příměr použili tzv. 

čtyři pilíře vzdělávání ze zprávy vypracované Mezinárodní komisí UNESCO18 „ Učení 

je skryté bohatství", prioritou v této společnosti by pravděpodobně byly pilíře „učit se 

poznávat", učit se jednat" a místo „učit se být" nově (s jistou nadsázkou) „učit se 

mít". 

Vzdělavatelé učitelů jsou dvojího typu. První provádějí supervizi adeptům učitelství 

při vyučovací praxi, druzí se věnují přednáškám z oborů pedagogických věd. Vedle 

vzdělávacích institucí připravujících učitele existují pro absolventy školící centra a 

poskytují následné vzdělávání učitelů podle jejich individuálních potřeb. Nabízené 

kursy musí projít akreditací. Uděluje ji centralizovaná evropská instituce, kterou tvoří 

vzdělavatelé učitelů z různých zemí Evropy. Adepti na vzdělavatele učitelů jsou 

formálně registrováni na oficiální úrovni, po udělení akreditace se předpokládá 

permanentní profesní růst a požádání o obnovení licence na každých dalších pět let. 

V oblasti rizik jsou spatřovány ekonomické preference, které stojí nad sociálními 

cíli a hodnotami. Lidé budou nuceni se přizpůsobit, aby se neocitli na okraji zájmu a 

možností. Veškeré rozhodování o investicích do vzdělávání (včetně např. výzkumu) se 

bude poměřovat se ziskovostí. 

V příležitostech je viděna prosperita celé společnosti, kterou zaručuje ekonomický 

rozvoj, flexibilita ve vývoji vzdělávacích systémů reagujících na aktuální potřeby žáků 

18 Učeni je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO „Vzděláváni pro 21. století". Praha: 
PHARE, 1997. 
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a studentů, u nichž jsou respektovány a přednostně rozvíjeny individuální schopnosti, a 

v neposlední řadě konkurence zajišťující kvalitu. 

K základním principům a hodnotám přiřadili autoři prvního scénáře následující 

kvality: svoboda volby pro jednotlivce, různorodost podmínek, individualismus 

v respektování vlastního růstu, právo na sebeurčení, důraz na individuální 

zodpovědnosti, pragmatismus v přístupu k řešení problémů. Smyslem školy je příprava 

na budoucí povolání. 

Pokusíme-li se o komparaci obou uváděných typologií scénářů, můžeme u každého 

jednotlivého modelu ATTE-RDC 19 vytvořit, a to pomocí jeho optimistické a 

pesimistické modifikace, dvě verze, ke kterým lze přiřadit vybraný scénář OECD-CERI. 

Uveďme si to nyní na konkrétních příkladech. 

V případě pesimistické vize hodnotově ukotvené v individuálním pragmatismu se v 

oblasti školství uplatňují tržní mechanismy. Tradiční škola není schopna aktuálně 

reagovat na měnící a vyvíjející se potřeby a požadavky občanů i na proměny pracovního 

trhu, v důsledku čehož začne soukromá sféra nabízet více funkční podoby vzdělávání. 

Tím tradiční veřejná, státní škola ztratí svá privilegia a zaniknou tak důvody, proč by 

měla nadále existovat. V jednom případě se dostane veřejné školství do soukromých 

rukou a rozhodování se bude řídit výlučně jeho potenciální ziskovostí. Pořád však bude 

zachován systém vzdělávacích institucí jako v jistých mezích autonomních jednotek, 

které se soustřeďují výhradně na vzdělávání. Významnou úlohu v rozhodování o 

kurikulu ale bude mít investor, tedy podniková sféra. Ještě více znepokojující 

alternativou by se stala situace, kdy by se systém soukromých vzdělávacích institucí 

zcela rozpadl a poskytovateli vzdělání by se staly od prvopočátku jakési „podnikové 

školy", jejichž cílem by pravděpodobně bylo připravit si své budoucí zaměstnance. 

K oběma uvedeným vizím bychom mohli přiřadit scénáře šestý (tržní model školy) a 

druhý (krizový model školy) OECD-CERI. 

Pokud se zamyslíme nad podobou přípravného vzdělávání učitelů ve výše 

uvedených modelech, můžeme vykreslit následující stav. Nebudou-li ani tradiční 

„kamenné" univerzity a jejich pedagogické fakulty schopny pružně zareagovat na stále 

se snižující prestiž učitelství a odliv učitelů ze škol tím, že začnou s pedagogy z praxe 

spolupracovat na autoevaluačních výzkumech jednotlivých škol a nabízet odbornou 

poradenskou pomoc v zavádění změn do praxe včetně monitoringu profesních potřeb 

učitelů, a nedojde-li v důsledku této vědecko-výzkumné spolupráce k pružnému 
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zavádění inovací rovněž do systému přípravného a zejména následného vzdělávání 

učitelů, tradiční vysokoškolské instituce zaniknou. Budou pravděpodobně vznikat 

soukromé pedagogické instituty či podniková školící střediska, která budou, na základě 

analýz potřeb pracovního trhu, nabízet širokou škálu různých úrovní odborností, které 

však budou postrádat jistý jednotící, v hodnotových ideálech zakotvený, princip. 

V případě optimistické scénářové vize individuálního pragmatismu budou školy 

schopny i v tržním prostředí aktuálně reagovat na měnící se společenské potřeby a 

individuální zájmy občanů a zaměří svou pozornost na posilování poznávací funkce 

vzdělávání a na procesy učení u žáků a studentů. Význam školního vzdělávání poroste 

spolurozvojem moderních informačních a komunikačních technologií i díky stále se 

zvyšujícím nárokům občanů na úroveň životního stylu. Školství bude stále výhradně 

v rukou veřejné správy, která bude schopna poskytnout v určitých ohledech 

znevýhodněným občanům jistou záchrannou sociální síť a zachovat šance na rovný 

přístup ke vzdělání. K popsané perspektivě lze zařadit čtvrtý scénář OECD-CERI 

(model učící školy). 

V institucích připravujících učitele budou patrné následující tendence. Tradiční 

pedagogické fakulty budou schopny obstát v konkurenci se vznikajícími soukromými 

pedagogickými instituty, poněvadž budou schopny a ochotny aktuálně zavádět inovace 

do kurikula pregraduální i postgraduální formy studia. Vědecký akční výzkum 

realizovaný v prostředí školy bude spíše výsadou soukromých institutů a škol, které jsou 

jimi financovány. Tyto instituty budou rovněž více flexibilní v nabídce a tvorbě 

individuálních studijních programů podle potřeb a zájmů adeptů učitelství. Budou 

rovněž poskytovat větší prostor pro „praktickou,, přípravu realizovanou na svých 

klinických školách. 

Scénář č.2: Individuální idealismus 

Porovnáme-li v základních principech druhý scénář s prvním, týkají se shody 

zejména významu, který je přisuzován respektu k individualitě člověka, jeho právům, 

svobodě a odpovědnosti. Dalšími hodnotami pak jsou morální principy a tolerance 

k různosti a odlišnosti. 

Společnost má jistý krajně občanský charakter. Je tvořena malými komunitami, 

jejichž členové se sdružují podle specifického, sobě vlastního světonázorového 

přesvědčení. Úroveň řízení je svou povahou liberální, platných celospolečenských 

zákonů je omezené množství. 
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Ústředním cílem školního vzdělávání je zejména rozvijem hodnot. Rozhodování o 

obsahu těchto hodnot je v kompetencích školy, dominantní je však důraz na osvojování 

učebních dovedností. Škola v tomto scénáři postrádá svůj formální charakter vzhledem 

k fixně danému místu a času, ve kterém probíhá vyučování. V pojetí zprávy UNESCO 

bychom k tomuto scénáři mohli zařadit pilíře „ učit se být" a „ učit se jednat", které jsou 

v dané společnosti prioritami k rozvíjení. Učiteli se stávají odborníci z různých oblastí, 

kteří vyučují mimo budovy škol. V popředí zájmu stojí potřeby a schopnosti žáků a 

studentů, pro které se učitel stává poradcem, facilitátorem, schopným rozpoznat učební 

možnosti a vyhodnocovat procesy učení. Od učitele se vyžaduje kreativita, spontánnost, 

schopnost řešit problémy. Předpokládá se, že každý učitel má svou profesní kvalifikaci 

v neučitelském oboru. To vysvětluje skutečnost, že oficiálně neexistují instituce 

vzdělávající učitele. Příprava pedagogů je v rukou školy, která společně s adeptem 

učitelství vytváří individuální studijní program, jehož součástí mohou být rovněž oblasti 

osobnostního rozvoje studenta jako cestování, pracovní či školní praxe nebo studium 

vybraných předmětů. Adepti učitelství mohou pro tvorbu osobního vzdělávacího 

programu využít pomoci „poradců", kteří nahrazují tradiční vzdělavatele učitelů. 

V oblasti rizik je spatřována ve společenské oblasti tendence k anarchii, která může 

vyústit v nízkou sociální koherenci a neschopnost řešit problémy přesahující hranice 

jednotlivých zájmových skupin. Posílená autonomie žáka ve výběru kurikula pak může 

mít za následek necelistvý systém znalostí a neschopnost nahlížet realitu v její 

komplexnosti. 

V příležitostech autoři druhého scénáře spatřují v individuální svobodě ukotvenou 

možnost využít osobní potenciál v oblastech skutečného zájmu každého člověka. 

Tento druhý scénář ATTE-RDC 19 patří celou svou povahou k descholarizační 

dimenzi modelů OECD-CERI. Systém tradičního školství v něm zcela postupně zaniká, 

a to jak v případě pátého scénáře, kde jsou školy nahrazeny učebními sítěmi, tak i v jisté 

modifikaci scénáře třetího, který vykresluje model komunitní školy. Komunitní školy 

však ve scénáři individuálního idealismu nejsou kulturně-osvětovým a vzdělávacím 

centrem obcí, nýbrž rozličných kulturních komunit, které na základě vlastních priorit a 

hodnot samy rozhodují o kurikulu stejně jako o profesní přípravě svých učitelů. 

Tradiční vysokoškolské instituce připravující učitele zaniknou, poněvadž nebudou 

schopny poskytovat kvalitní vzdělání vzhledem k tak individualizovaným požadavkům 

adeptů učitelství. Mohou existovat poradenské orgány poskytující služby v oborech 
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obecná didaktika, pedagogická a sociální psychologie a speciální pedagogika nebo 

v oblasti pedagogického evaluačního výzkumu. 

3. scénář: Sociálně koherentní pragmatismus 

Ústřední a nadřazenou hodnotou třetího scénáře je společnost, její potřeby, centrálně 

deklarované hodnoty a zájmy. Sociální koherence, upřednostňování celospolečenských 

problémů, jejich rychlá řešení, to vše s ohledem jen na blízkou budoucnost, je 

považováno za nikoliv nej lepší, ale za nej efektivnější a praktickou formu 

společenského uspořádání, ve které absentují idealistické vize a „nebezpečný" 

individualismus. Řízení takovéto společnosti je centralizované, procesy rozhodování 

jsou v rukou demokraticky zvoleného aparátu nebo totalitní vlády. 

Individuální zájmy jsou podřízeny potřebám společnosti, což se promítá také do 

systému vzdělávání, kterému jsou přisouzeny dvě základní funkce. První z nich je 

nasytit pracovní trh, který potřeby společnosti reflektuje, druhou potom uvědomování si 

nutnosti skupinového řešení problémů. Kurikulum tohoto systému obsahuje jak fixní 

tak flexibilní část v oblasti obsahu vzdělávání. Fixní část tvoří předepsané „životní" 

sociální dovednosti, které je zapotřebí u žáků a studentů rozvíjet, a ke kterým patří 

efektivní komunikace, spolupráce a schopnost vyjednávat smírným způsobem. 

V hodnotách jsou preferovány loajálnost, zodpovědnost a sounáležitost se skupinou. 

Zdůrazňovány jsou rovněž kognitivní dovednosti, osvojování si procesů poznávání a 

učení. Flexibilní část obsahu je zaměřena na odborné znalosti oborů, které je zapotřebí 

aktuálně inovovat, vzhledem k permanentní proměně společnosti. Individuální 

schopnosti jednotlivců jsou ceněny, avšak pouze s ohledem na jejich využití ve 

prospěch skupiny. Pokud bychom opět použili příměr s pilíři ve vzdělávání zprávy 

UNESCO, stojí na prvních místech kompetence „učit se žít společně" a „učit se 

jednat". „ Učit se poznávat" a „učit se být" mohou být rozvíjeny pouze ku prospěchu 

prvních dvou pilířů. 

Jisté autoritářství je patrné také v charakteru vyučovacího stylu učitelů. Pedagog více 

řídí, než facilituje. Vzhledem k neustále se měnícím požadavkům společnosti a tedy i 

požadavkům, které jsou kladeny na kurikulum, je životní nutností učitele permanentně 

se vzdělávat. V oblasti přípravy učitelů jsou preferovány stejné cíle a hodnoty jako 

v úrovni školního vzdělávání. Instituce vzdělávající učitele jsou vysoce hodnoceny, 
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poněvadž připravují pro společnost odborníky, kteří pak zprostředkovávají odbornost 

ostatním občanům. 

Rizika pragmaticky orientovaného sociálně koherentního zřízení jsou spatřována 

v neochotě občanů podstupovat individuální rizika, která bývají předpokladem vývoje v 

jednotlivých oblastech společnosti, což následně může přinést stagnaci. 

Upřednostňování krátkodobých cílů pak může zkreslovat prognózy budoucích potřeb a 

směrů vývoje. 

K příležitostem tohoto systému řadí jeho autoři rovný přístup kc vzdělání a jistotu 

pro občany, že je škola připraví na povolání, které bude společensky žádoucí a ve 

kterém se budou moci uplatnit, což je zajisté jeden ze základních předpokladů 

spokojenosti lidí. 

Pokud by se u právě popsaného scénáře naplnily výše zmíněné obavy, mohla by 

jistá neochota podstupovat rizika, která vždy doprovází zavádění změn a inovací, 

způsobit konzervování stávajícího stavu a naplnil by se tak tradiční model školy 

prvního scénáře OECD-CERI, v němž je škola součástí zbytnělého, byrokraticky 

řízeného vzdělávacího systému. Rovněž vysoké školy připravující učitele by mohly 

postupně přicházet o autonomii v rozhodování o kurikulu a postupně by se oslabovala 

také spolupráce na mezifakultní úrovni. Centrálnímu rozhodování by podléhala oblast 

vědeckého výzkumu stejně jako implementace jakýchkoli změn. 

V optimističtější vizi by se mohl formovat model komunitní a učící školy třetího a 

čtvrtého scénáře OECD-CERI. V obou je škola schopna dostát svému významu a 

funkcím, poskytujícím občanům kvalitní, v praxi i reálném životě uplatnitelné vzdělání. 

Důvěra občanů v učitele (jejich odbornou a osobnostní profesionalitu) vytváří úzké 

partnerské vazby mezi školou, rodiči a širší veřejností, roste prestiž učitelské profese, 

z čehož profituje také terciální sféra připravující učitele. Paralelně také pedagogické 

fakulty spolupracují se školskou praxí. Existuje široká síť klinických škol poskytující 

studentům prostor k průběžným a souvislým praxím, další spolupráci nebo konzultacím 

s učiteli. Profesionální rozvoj adeptů učitelství tak není jen v rukou „akademiků", ale 

rovněž i školských praktiků. 
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4. scénář: Sociálně koherentní idealismus 

Společnost v posledním, čtvrtém scénáři charakterizuje jistá snaha dosáhnout 

vyrovnanosti mezi sociální koherencí a naplňováním společně sdílených cílů a hodnot a 

respektováním individuálních zájmů a potřeb. Občanům je poskytnuta občanská 

svoboda být aktivně zúčastněný v rozličných multikulturně orientovaných skupinách, 

které se však svými deklarovanými ideály nemohou dostat do konfliktu s demokraticky 

přijatými společnými cíli. Oproti předešlému scénáři se rozhodování soustřeďuje na 

dlouhodobé cíle. 

V oblasti cílů vzdělávání je respektován pilíř „učit se být" ve snaze poskytnout 

všem rovné šance v možnostech stát se seberealizovanou osobností respektující potřeby 

druhých a potřeby celku. Takovýto občan přispívá k stabilitě společnosti a investice do 

vzdělávání jsou prosazovány bez ohledu na výše nákladů. V tomto scénáři je však 

zjevná snaha dostát naplnění ve všech pilířích, a to v harmonické rovnováze. 

Instituce školního vzdělávání jsou dvojího typu. Kromě státních, které musí 

poskytnout vzdělání všem bez rozdílů, mají zástupci zájmových skupin (včetně rodičů) 

možnost založit školy vlastní, které však rovněž dotuje stát. Rodiče mají na této půdě 

jisté výsadní postavení, charakteristickým rysem je spolupráce mezi učiteli, žáky a 

rodiči. Tyto „svobodné školy" jsou rovněž autonomní v rozhodování o jedné části 

obsahu vzdělávání, délce studia a zaměření. Cíle v oblasti morální a etické a v oblasti 

předmětových znalostí a kompetencí, potřebných všem členům společnosti, jsou 

stanoveny centrálně. 

Učitel plní roli facilitátora a poradce, který je schopen ve spolupráci s žákem 

nacházet pro něj nejoptimálnější vzdělávací cestu, čímž se stává velmi ceněným 

odborníkem v oblasti personalistiky. Překračuje tak hranice pro uplatnění své 

profesionality a stává se uznávanou a žádanou osobností také v mimoškolních 

oblastech. 

Přípravné vzdělávání učitelů je v rukou univerzit, které úzce spolupracují 

s výukovými centry zaměřenými na praxi. Ta se rovněž podílejí na vědeckém výzkumu, 

aby prestiž učitelského vzdělávání nebyla zpochybnitelná. Kurikulum včetně 

kvalifikačních požadavků je pro přípravu učitelů stanoveno centrálně. Významnou 

součástí obsahuje příprava adeptů učitelství na integraci žáků se speciálními potřebami. 
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V rizicích je spatřována jistá dlouhodobost v zavádění změn a potenciální zneužití 

pravomocí státu manipulovat s občany. Příležitostí se naopak stává důvěra v člověka, 

jeho důstojnost a svoboda, která je nadřazena ekonomickým zájmům. 

Celý čtvrtý model sociálně koherentního idealismu je jistým ideálním stavem, 

harmonicky vyváženým na všech úrovních. Nelze z něj vygenerovat žádnou podobu 

pesimistické vize. Škola v tomto scénáři disponuje vysoce kvalifikovanými, 

motivovanými učiteli, které vzdělávají vysoce kvalifikovaná, motivovaná, 

vysokoškolská pedagogická pracoviště. Odborníci z řad univerzitních učitelů vytvářejí 

ve spolupráci s učiteli vědecko-výzkumné týmy, které (společně se studenty) realizují 

výzkumné projekty zaměřené na akční autoevaluační výzkum školské praxe, 

systematicky reflektovanou implementaci inovací, a to jak do školního, tak 

vysokoškolského kurikula. 

Jeden z cílů, které experti pracovní skupiny ATTE-CERI při vytváření scénářů 

sledovali, bylo podnítit přemýšlení, diskusi a snahu kompetentních lidí z oblasti 

vzdělávání učitelů uvědomit si příležitosti a rizika, která s sebou nesou jednotlivé, 

v jistých extrémech vykreslené obrazy budoucnosti. Po té by snad mohli aktivněji 

vstupovat do rozhodovacích procesů vztahujících se k potřebám dneška, avšak svou 

významností se přímo podílejí na formování budoucího uspořádání systému vzdělávací 

oblasti. 

1.1.2 Institucionální a kurikulární proměnné v systémech přípravného 

vzdělávání učitelů 

Následující kapitola opouští kontextuální rámec vzdělávání učitelů a zohledňuje 

vývojové trendy v kategoriích institucionálního zakotvení, délky, organizace a struktury 

studia učitelství, v pojetí cílů a obsahů studijních programů. 

Systémy a modely učitelského vzdělávání se v rovině institucionálních a 

kurikulárních proměnných posuzují podle následujících kategorií: 

- úroveň a typ instituce 

-délka studia 

- organizace a struktura studia 

- cíle a obsah studia (pojetí a struktura kurikula - pedagogicko-psychologická 

složka, odborně předmětová složka a složka praktická /průběžná a souvislá 
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pedagogická praxe) 

- přechod z přípravného vzdělávání do vyučovací praxe 

- následné vzdělávání učitelů a problematika kariérního růstu 

Institucionální zázemí a délka učitelské prípravy 

Ve většině zemí Evropy se přípravné vzdělávání učitelů soustřeďuje do terciální 

sféry, do institucí univerzitního i neuniverzitního typu. Společná je však patrná tendence 

k univerzitaci. Ta, jako jedna z dalších institucionálních proměnných, souvisí se 

snahou zařadit vzdělávání učitelů do rámce univerzit, zvýšit její vědeckou úroveň a 

posílit tak formálně a zejména obsahově její význam a vážnost. Podle Kallena (1997) 

s sebou nese trend univerzitace jak pozitivní, tak negativní dopady. K těm pozitivním 

řadí posílení významu a hodnoty učitelské profese, povýšení všeobecného a odborného 

základu na vědeckou úroveň a v neposlední řadě také posílení vědeckého výzkumu 

v oblasti učitelství a učitelské přípravy vůbec. Tyto pozitivní příležitosti se však zároveň 

mohou stát, podle Kallena, potenciálním ohrožením, a to v případě přeceňování jejich 

významu a podceňování dalších, neméně důležitých složek profesní přípravy učitelů, 

jakými jsou rozvoj profesních kompetencí v pedagogicko-psychologické a didaktické 

složce studia, posílení praktické složky a v oblasti vědeckého výzkumu intenzivní 

spolupráce s primárními a základními školami. 

V rámci univerzit pak přípravu garantují katedry učitelského vzdělávání 

jednotlivých fakult (např.Finsko), nebo instituty, které jsou s univerzitou spojeny 

volněji (VÁŇOVÁ 1997,2002; SPILKOVÁ 2002; PRŮCHA 2002; KOSOVÁ 2003). 

K další společné tendenci patří vzájemné přibližování systémů přípravy učitelů 

jednotlivých stupňů a typů škol. Tento trend, vedoucí k demokratizaci učitelské profese, 

umožňuje učitelům získat stejnou kvalifikační úroveň pro blízké stupně školské 

soustavy a rozšířit si tak možnosti profesního uplatnění.19 

Délka studia přípravného učitelského vzdělávání se různí, a to od spíše krátkodobých 

kurzů zaměřených na pedagogicko-psychologickou složku (u nás tzv. pedagogické 

minimum" zejména pro učitele odborných předmětů) až po zpravidla pětileté studium 

19 Ve snaze usnadnit učitelům přechod z vyššího stupně na nižší a naopak se v současné době na českých 
pedagogických fakultách připravují k akreditaci moduly dalšího vzdělávání učitelů, které by tuto 
vnitroprofesní mobilitu umožnily. V této souvislosti se zmiňují také druhotné efekty jako posílení 
společenské prestiže, profesionálního sebevědomí a v neposlední řadě rovněž finanční ohodnocení (srov. 
SPILKOVÁ 2002). 
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(např. Francie, SRN, Špenělsko) (srov. EURYDICE 2002; VÁŇOVÁ 2002; 

HAJEROVÁ-MÚLLEROVÁ 2004). 

Pregraduální vzdělávání učitelů primárních škol je ve většině zemí EU soustředěno 

vterciální sféře a je minimálně tříleté (např. Rakousko, Irsko (3-4 roky), Belgie, 

Lucembursko, Španělsko, Island, Maďarsko, Rumunsko), v některých zemích (např. 

Francie, Finsko, Lichtenštejnsko a Polsko)20 dokonce pětileté. V jistém mezistupni se 

nachází Německo (3,5 - 4 roky), Dánsko, Holandsko, Velká Británie, Norsko, 

Slovensko (4 roky), Švédsko (3,5 - 4,5 roku) a Řecko, Portugalsko a Bulharsko (4-5 

let). V neuniverzitních terciálních školách (odborné vysoké školy - pedagogické, 

učitelské instituty, akademie a fakulty) probíhá příprava učitelů primárního vzdělávání, 

např. v Belgii, Lucembursku, Dánsku, Lichtenštejnsku, Portugalsku, Maďarsku a 

Rumunsku. V rámci univerzitního studia jsou učitelé primárních škol připravování např. 

v Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Irsku, Finsku, Švédsku, Anglii a Walesu, 

Islandu, Bulharsku, Polsku a Slovensku). Následující tabulka uvádí ve stručném 

přehledu délku a typ instituce vzdělávající učitele primární školy. 

20 V Itálii probíhá přípravné vzdělávání učitelů primárních škol na vyšší sekundární úrovni, a to i přes 
ustanovení z r. 1990, kdy proběhla školská reforma, přesunout tuto přípravu na vysokoškolskou úroveň 
(Key Data on Education in Europe 2000: 125). 
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Tabulka 3: Přípravné vzdělávání učitelů primární školy ve vybraných zemích EU 

Zem B Typ instituce Délka studia Poznámky 
Francie l.st.ZŠ Univerzita +Univerzitní 

institut pro vzdělávání 
učitelů (IUFM) 

3 univerzita +2 
roky univerzitní 

institut 

Irsko l.st.ZŠ 

+ MŠ 

Pedagogická kolej 

(připojená k univerzitě) 

3 roky K primárné škole jsou připojeny dva 
ročníky nepovinné Mš 

Holandsko l.st.ZŠ 

+ Mš 

VŠ odborný institut 
(HBO) odpovídající 

univerzitnímu vzdělání 

4 roky Tzv. základní školu navštěvují žáci 
od 4 - 12 let (od 5 let povinně) 

Řecko l.st.ZŠ Univerzita 4-5 let 

SRN l.st.ZŠ Univerzita nebo VŠ 
univerzitní institut 

3-5 let Pdg.pracovníci Mš nemají statut 
učitele, ale vychovatelejsou 

připravováni na odborné sš pro 
sociální politiku 

Španělsko l.st.ZŠ Speciální univerzitní 
školy (Escuelas 
universitarias) 

3 roky 
Primární škola (l.-6.ročník) 

Velká 
Británie 

l.st.ZŠ Paralelní univerzitní a 
odborná učitelská 

příprava 

4 roky Učitelé Mš nemusí mít statut 
kvalifikovaného učitele, nutný pro 

výuku dalších stupňů škol. 

Belgie l.st.ZŠ 

+ Mš 

VŠ pedagogický institut 
(neuniverzitní) 

3 

Dánsko l.st.ZŠ Vš institut- (Laerer-
seminarium)-
neuniverzitní 

3-4 
Učitelé Mš se připravuji 3 roky, 

učitelé Folkeskole (pro děti od 7-16 
let): 3 , 5 - 4 roky 

Lucem-
bursko 

l.st.ZŠ 

+ Mš 

Institut vš. studií a 
pedagogických výzkumů 

(neuniverzitní) 

3 
Učitelé Mš jsou rovněž připravováni 

stejně jako učitelé 1 .st.ZŠ 

Portu-
galsko 

l.st.ZŠ 

+ MŠ 

Vysoké pedagogické 
školy (neuniverzitní) 

3 Primární škola : děti od 6-9 let. 
Příprava učitelů Mš je stejná jako u 

učitelů l.st.ZŠ 

(srov. EURYDICE 2002; VÁŇOVÁ 1997; KOSOVÁ 2003). 

Příprava učitelů pro preprimární stupeň vzdělávání setrvává v některých zemích na 

postsekundárnjí úrovni (např. „Pedagogická akademie" v Rakousku nebo „Odborné 

školy pro sociální politiku" v SRN). Univerzitní vzdělání nabízí učitelům mateřských 

škol např. Francie, Španělsko a Řecko. (Viz tabulka 3). 

Dotkneme-li se okrajově situace v České republice, ta se v oblasti rozhodování o 

institucionálním zakotvení přípravného vzdělávání učitelů výše uvedených stupňů škol 
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(primárních a mateřských) vyvíjí prozatím příznivě. Učitelé mateřských škol mají 

v současné době možnost vzdělávání v tříletých bakalářských programech 

Pedagogických fakult v Praze, Plzni a Ostravě, studijní program Učitelství 1. stupně 

základních školy nabízí Pedagogické fakulty Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Hradci 

Králové, a to v magisterských programech, jejichž délka se postupně prodlužuje ze čtyř 

na pět let. 

Příprava učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro vyšší sekundární stupeň je ve 

všech evropských zemích čtyřletá a uskutečňuje se na univerzitní úrovni. V některých 

zemích trvá příprava 5-6 let (např. Finsko, Francie, Portugalsko) (srov. EURYDICE 

2002, 2005; VÁŇOVÁ 1997, 2002; SPILKOVÁ 2002; PRŮCHA 2002; KOSOVÁ 

2003). 

Výsledkem vývoje školských systémů, systémů vzdělávání učitelů i znakem zmíněné 

tendence sbližovat přípravu učitelských subprofesí je v některých zemích společné 

přípravně vzdělávání učitelů mateřských a primárních škol (např. Francie, Anglie, 

Irsko, Španělsko, Norsko, Holandsko, z mimoevropských USA) nebo učitelů 

primárních a nižších sekundárních škol (např. Německo, Belgie, Dánsko a Švédsko). 

Učitelé ve Finsku, Severním Irsku, Polsku a s určitým omezením v Estonsku a 

Slovinsku jsou aprobováni pro výuku na třech vzdělávacích stupních: primárním, nižším 

i vyšším sekundárním (srov. SPILKOVÁ 2002; HAJEROVÁ-MULLEROVÁ 2004; 

KOSOVÁ 2003). 

Organizace a struktura studia, pojetí cílů a obsahu vzdělávání učitelů 

Organizace a struktura studia se rovněž v jednotlivých zemích liší a to zejména 

v návaznosti na pojetí cílů a obsahu přípravného vzdělávání učitelů. Ty tvoří základní 

stavební kámen studia spolu s preferovaným a realizovaným profesním standardem 

jednotlivých studijních oborů učitelství, profilů jejich absolventů. To vše v návaznosti 

na deklarovaný systém profesních kompetencí učitelů daných stupňů vzdělávání, jejich 

profesních profilů. Zaměřme se nyní stručně na obecné, ve vývojových tendencích 

společné charakteristiky vybraných kurikulárních proměnných. 

Cíle pregraduálního učitelského studia jsou definovány k zvažovaným budoucím 

rolím adepta učitelství, k nutnosti rozvoje a seberozvoje všech složek jeho osobnosti, 

které vstupují v interakci s jeho budoucími žáky: „...budovat důvěru v sebe a své 

učitelské kompetence, uvádět do různých oblastí poznávání a obsahů vyučovacích 

předmětů, pomoci studentům nacházet vazbu mezi teorií a praxí, rozvíjet schopnost 
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reflexe individuálních zkušeností, učit studenty diagnostikovat učební procesy a 

hodnotit účinky vzdělávacího působení, vybavovat základy pro další profesní rozvoj, 

vybavovat inventářem strukturovaných školních zkušeností, rozvíjet dovednost jasně a 

srozumitelně se vyjadřovat, rozvíjet analytické, logické, tvořivé, reflexivní a kritické 

myšlení,... " (VONK, GIESBERS, PETERS, WUBBELS 1992)21. 

V kurikulu přípravného vzdělávání učitelů jsou obsaženy tři pilířové složky: 

pedagogicko-psychologická složka, odborně předmětová složka a složka praktická 

(průběžná a souvislá pedagogická praxe) (srov. EURYDICE 2002; NEZVALOVÁ 

2002; VÁŇOVÁ 2002; SPILKOVÁ 2002). Samostatně bývá vyčleňována složka tzv. 

univerzitního základu, která je jakýmsi uvedením do věd o člověku a obsahuje předměty 

jako filosofie výchovy, sociologie dětství a výchovy, profesní etika učitele, právní 

základy učitelství, biologie vývoje člověka, zdraví ve výchově dětí apod. Tendence 

zařazovat do povinné části studia tuto složku souvisí jednak s procesem univerzitace, 

avšak zejména také s potřebou komplexního, oborově integrovaného pohledu na zrání a 

vývoj dítěte, hodnoty a význam dětství stejně jako na role a kompetence učitele, které 

svou působností dalece přesahují rámec pouze učení se kognitivním dovednostem žáků. 

Ve složce pedagogicko-psychologické převládá model kurikula orientovaného na 

dítě, což ve svém důsledku znamená, že se vybrané disciplíny pedagogiky a 

psychologie ve svém akademickém obsahu transformují do tzv. „profesionalizační" 

podoby a, jak již bylo zmíněno výše, uzpůsobují se potřebám rozvoje klíčových 

kompetencí učitele, které tvoří komplexní psychodidaktické dovednosti. „Přitom se 

uznává, že vzhledem k rychle se měnící školské realitě a měnícím se charakteristikám 

dětské populace jsou strategie a způsoby zvládání pedagogické reality stále složitější. 

Proto jsou profesní kompetence budoucích učitelů budovány s pevnou oporou o teorii, 

na základě teoretické reflexe praktických zkušeností. Akcent na utváření 

psychodidaktických kompetencí jako základu profesionality učitele neznamená oslabení 

teoretického vzdělání a posílení prakticismu v učitelské přípravě. Význam teoretizace, 

racionalizace, dekontextualizace praktických činností naopak vzrůstá. " (SPILKOVA 

2002: 53). 

D. Nezvalová (2002) a V. Spilková (2002) vymezují na základě analýzy obsahů 

programů učitelské přípravy pět profesních směrů studia: 

21 In: SPILKOVÁ 2002. 
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1. „Na dítě orientovaný učitel" - program preferuje studentovo porozumění 

žákovi a procesům jeho učení. 

2. „Na kurikulum orientovaný učitel" - program klade důraz na osvojování 

vědomostí a dovedností kurikula daného stupně školy. 

3. „Učitel jako technolog vyučovacích procesů" - program je orientován na 

osvojování praktických dovedností, na technické zvládnutí výukového 

procesu. 

4. „Sociálně orientovaný učitel" - program rozvíjí studenta ve schopnostech 

rozpoznat a porozumět potřebám žáka, vytvářet vhodné psychické a sociální 

podmínky k žákovu učení v prostředí multi-etnické školy. 

5. „Víceprofilový" univerzální učitel - u něhož se rozvíjí schopnosti a 

dovednosti všech výše uvedených orientací. 

Vrátíme-li se ke struktuře učitelských studijních programů, jsou charakteristické 

zařazením výše uvedených ústředních dvou složek - pedagogicko-psychologické a 

odborně-předmětové do tzv. modulů: souběžného, paralelního (integrovaného) a 

následného (konsekutivního) (srov. EURYDICE 2002, 2005; PRŮCHA 2002; 

VÁŇOVÁ 2002; NEZVALOVÁ 2002; SPILKOVÁ 2002; KOSOVÁ 2003; 

HAJEROVÁ-MŮLLEROVÁ 2004). 

V souběžném, paralelním nebo paralelním integrovaném modelu (concurrent model) 

student absolvuje obě složky souběžně ve stejném čase a ve vzájemné propojenosti (v 

případě paralelního integrovaného modelu). Rozvíjí se u něj jak předmětová tak 

profesně dovednostní odbornost při níž je spojeno teoretické studium s praxí. Student 

tedy absolvuje předměty všeobecného základu, vybrané aprobační předměty, 

pedagogické, psychologické a psychodidaktické disciplíny a pedagogickou praxi na 

školách. 

V následném (konsekutivním) modelu (consecutive model), kde je odborně-

předmětová složka od pedagogicko-psychologické oddělena, nejprve studenti absolvují 

akademickou přípravu ve vybraném oboru nebo aprobačních předmětech a následně 

procházejí pedagogicko-psychologickou složkou, v rámci které absolvují praxi na 

školách. 

Pouze souběžnou přípravu, která je v Evropě značně rozšířena, mohli absolvovat 

adepti učitelství pro vyšší střední školy (v rozmezí let 1970-2000) zemí Belgie, Dánska, 
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Německa, Holandska, Estonska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Pouze 

následný model poskytovala Francie a Bulharsko. 

Oba modely studia umožňující studentovi vybrat si pořadí, v jakém bude studium 

jasně definovaných modulů studovat, nabízely např. Irsko, Rakousko, Portugalsko, 

Finsko, Švédsko, Island, Norsko, Lotyšsko, Litva, Malta a Slovinsko. 

Učitelé primárních a nižších středních škol absolvují zpravidla jednofázový, 

paralelní integrovaný model. Pouze ve Francii jsou učitelé pro primární vzdělávání 

připravováni v následném, dvoufázovém modelu. Velká Británie nabízí modely oba, a 

to jak pro primární, tak sekundární stupeň. 

Názory na efektivitu zařazení jednotlivých modelů do přípravného studia učitelství se 

samozřejmě liší. Zatímco souběžný model umožňuje studentům nahlížet studované 

obory ve vztahu k možnostem, kterými mohou rozvíjet osobnost dítěte, a celkově 

přispívá k integrovanější profesní přípravě, následný model naopak nabízí širší prostor 

k intenzivnímu studiu psychologie, pedagogiky a psychodidaktiky a zejména 

k intenzivní, souvislé a dlouhodobé pedagogické praxi (srov. PRŮCHA 2002). 

Kallen (1997) popisuje jisté protichůdné tendence ve vývoji charakteru přípravného 

vzdělávání učitelů v jednotlivých zemích Evropy. Směrem k profesní přípravě učitelů 

primárního a nižšího sekundárního vzdělávání, zohledňující prioritně pedagogicko-

psychologickou, didaktickou a praktickou složku studia, orientovanou na rozvoj 

profesních dovedností a osvojování kurikula zaměřeného na dítě, se spíše přibližují 

země západní Evropy. Naopak východní a střední Evropa_se obrací k tradičnímu, 

akademickému modelu, preferujícímu oboro vě-předmětovou složku studia se 

zaměřením na poznatky vybraných vědeckých disciplín, které nejsou transformovány 

do žádoucí profesionalizační podoby a tedy uzpůsobeny profesním potřebám adeptů 

učitelství. 

22 Nabídka jednotlivých modelů mimo jiné souvisí i s institucionalizovaným zázemím studia učitelství., 
tedy zdali se na přípravě učitelů podílí pouze univerzity nebo ve spolupráci s nimi vysokoškolské 
pedagogické instituty (viz. Tabulka III.). Např. ve Francii adept učitelství nejprve absolvuje tříleté 
všeobecné nebo odborné studium na univerzitě a následně v druhém cyklu dvouletou přípravu ne institutu 
pro vzdělávání učitelů (IUFM), která ho opravňuje k výkonu učitelského povolání. V prvním roce studia 
na IUFM získávají adepti učitelství statut studenta-profesora druhý rok profesora-stážisty, při kterém již 
pobírají plat. Také v Německu absolvuje student sedm semestrů integrované přípravy (pedagogické, 
psychologické, předmětové a didaktické) na univerzitě nebo vysoké škole pedagogickéjikončené první 
státní zkouškou, druhý stupeň přípravy následně obsahuje praktickou přípravu ve formě tzv. přípravné 
služby (Vorbereitungsdienst), v rámci které je student po dobu 18-24 měsíců zaměstnancem školy. 
Přípravná služba je rovněž ukončena druhou státní zkouškou (EURYDICE 2002;VÁŇOVÁ 1997; 
KOSOVÁ 2003). 
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Problematika praktické přípravy je neméně důležitou a rovněž neméně diskutovanou 

oblastí přípravného vzdělávání učitelů. Jak již bylo v předešlém odstavci i v poznámce 

č.10 uvedeno, záleží pojetí a charakter pedagogické praxe na několika ukazatelích. 

Prvním může být typ modularizovaného systému studia, druhým pak typ instituce 

podílející se na přípravě učitelů. 

Praktická příprava studenta je zpravidla postupná, probíhá formou reflektovaného 

pozorování kvalifikovaného učitele, simulace, micro-teachingu až k samostatnému 

vyučovacímu pokusu, vše s využitím reflexe a sebereflexe studenta. Délka pedagogické 

praxe se liší zejména v závislosti na typu školy, pro kterou je učitel připravován. Např. 

ve Velké Británii a Holandsku stráví student v rámci přípravy ve škole jeden semestr, ve 

Španělsku tři měsíce (srov. EURYDICE 2002; NEZVALOVÁ 2002; VÁŇOVÁ 2002). 

Zejména ve studiu učitelství pro primární vzdělávání se prosazuje systematická a 

soustavná komunikace a spolupráce mezi studentem, učitelem fakulty a školou, a to 

hned od počátku studia. 

V některých zemích Evropy, např. ve Francii a Německu, se realizuje tzv. „ klinická 

praxe" budoucích učitelů, která je charakterizována jako forma „mistrovské přípravy" 

(mastership), prostřednictvím které získá student plnou učitelskou kvalifikaci. Další 

formou je tzv. „učednická příprava" (apprenticeship), umožňující učiteli získat 

dovednosti"dobrého praktika". Při těchto závěrečných kvalifikačních fázích „při 

zaměstnání" doprovází „kandidáta učitelství" či „učitelského praktikanta" podpora 

v podobě supervize, kterou nad studenty drží zpravidla kvalifikovaní učitelé. Pomoc, 

která je v tomto období poskytována studentům, má tři základní aspekty (HAJEROVÁ-

MULLEROVÁ 2002): Vzdělávacím aspektem je celkové zapojení studenta do 

integrované teoreticko-praktické přípravy, kterou charakterizují jasně vymezené 

profesní dovednosti, jimiž se má student po skončení této fáze prokázat, socializační 

aspekt souvisí s adaptací studenta na sociální prostředí školy, s procesy vytváření 

sociálních vazeb s žáky, učiteli a rodiči, a kontrolní a hodnotící aspekt souvisí se 

soustavnou podporou a pomocí, formativním hodnocením dosažených pokroků. 

V Německu, Francii, Lucembursku, Portugalsku, Rakousku a Skotsku existuje tato 

závěrečná kvalifikační fáze od sedmdesátých let, Holandsko, Anglie, Severní Irsko, 

Kypr a Slovinsko ji realizují od let devadesátých. 

Absolvování praktické závěrečné kvalifikační fáze ještě nezajišťuje absolventům 

učitelských oborů stálé pracovní umístění. V některých zemích musí již kvalifikovaní 
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učitelé projít výběrovým přijímacím řízením a poté přijmout nejprve dočasné pracovní 

místo a „osvědčit se" v průběhu jednoleté praxe (Itálie, Španělsko, Řecko). V Polsku 

pomáhají novým kvalifikovaným učitelům „osobní konzultanti", v Česku „uvádějící 

učitelé" (EURYDICE 2002, 2005; VÁŇOVÁ 2002, HAJEROVÁ-MŮLLEROVÁ 

2003). 

I přes veškerou složitost a rozporuplnost názorů, kterou doprovází pregraduální 

příprava učitelů, je všemi sdílen konsensus v názoru, že proces „stávání se učitelem", je 

procesem celoživotního úsilí, permanentního vzdělávání. Ve všech evropských zemích 

se připisuje dalšímu vzdělávání učitelů (in-service teacher training) stále větší význam. 

V legislativních dokumentech jednotlivých zemí je tento proces charakterizován jako 

„právo", „povinnost" nebo „právo i povinnost" (EURYDICE 2002; KOSOVÁ 2003). 

Jako nepovinnou součást profesní kariéry a zároveň právo čerpat vymezený počet 

dnů studijního volna mají učitelé v Dánsku, Itálii, Lucembursku, Holandsku a Belgii (3 

dny v roce), v Anglii a Walesu (5 dnů v roce) a ve Francii (36 týdnů v celé kariéře). 

Povinnou součástí kariérního růstu učitelů je jeho další vzdělávání např. v Německu 

a Finsku (3 dny v roce), Norsku a Švédsku (5 dnů v roce), Řecku (3 měsíce za 5-6 let).23 

Např. ve Španělsku a Portugalsku je další vzdělávání součástí kariérního růstu, který 

s sebou nese služební a tedy i platový postup a je pro učitele právem i povinností24 

Evropská dimenze v přípravném vzdělávání učitelů 

Úkolem všech zemí Evropské unie je za pomoci vlastních cest a strategií zavádět do 

kurikula evropskou dimenzi. Obecně sdílenou snahou však je vykreslovat Evropu jako 

místo společně sdíleného životního prostoru, kde se Evropané setkávají a „ učí se být 

spolu, žít společně a s ostatními" , komunikují, spolupracují, v duchu tolerance a 

pochopení poznávají společné kořeny a hodnoty, aby mohli pochopit své vlastní místo 

v Evropě, ve světě, ve svém vlastním životě - „ učí se být". 

3 Skotsko předepisuje učitelům povinnost věnovat osobnímu profesnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání 
5 dnů spolu s 50 hodinami ročně, Island ukládá učitelům absolvovat kursy dalšího vzdělávání jednou za 
3 roky a dále vymezuje 153 hodin, které musí učitel věnovat přípravě vzdělávacího programu následného 
školního roku (SROV. EURYDICE 2002; KOSOVÁ 2003). 

Španělsko H 00 hodin ročně jednou za 6 let), Portugalsko předepisuje učitelům absolvovat stejný počet 
zápočtových jednotek dalšího vzdělávání, které odpovídá rokům, po které učitel zůstává v jedné platové 
třídě. Každá zápočtová jednotka odpovídá minimálně 6 hodinám, průměrně musí učitel absolvovat ročně 
4 jednotky (SROV. EURYDICE 2002; KOSOVÁ 2003). 
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Evropská dimenze je chápána jako integrující princip, který má akční, intervenční 

povahu. Učí nás tedy Jednat", vzít v úvahu zkušenost, adaptovat se, pracovat -

proaktivně, prosociálně. Učí nás tím i „poznávat" - myslet, objevovat, učit se. 

V oblasti přípravného vzdělávání učitelů se popsané cíle učení, „pilíře vzdělávání" a 

rozvíjení „klíčových kompetencí pro Evropu" realizují zejména posilováním 

jazykového vzdělávání a zapojováním studentů do mezinárodních výměnných akcí. 

Spolu s postupnou implementací „evropských otázek" do kurikula (historie, kultura, 

životní prostředí evropských zemí, multikulturní výchova v kontextu lidských práv atp.) 

je celý tento proevropský proces nazýván „europeizad" (srov. VÁŇOVÁ 2002, 

JEŽKOVÁ 2004). 

Seznamuje-li se učitel v průběhu své profesní přípravy se zmíněnými pilíři 

vzdělávání a klíčovými životními kompetencemi jako cíli výchovy a vzdělávání dětí, 

se kterými se bude ve škole setkávat a vyučovat je, musí si je rovněž sám jako 

„celoživotní žák" osvojovat a rozvíjet. Ptáme-li se na životní dovednosti evropského 

žáka, evropského občana, ptáme se tím zároveň na profesní kompetence evropského 

učitele, na evropský standard jeho vzdělávání. 
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II. PROFESNÍ KOMPETENCE A ODBORNÉ ZNALOSTI 

UČITELŮ JAKO ZÁKLADNÍ PEDEUTOLOGICKÉ 

KATEGORIE 

Pedeutologie jako nauka o učiteli a učitelské profesi je považována za relativně 

mladou disciplínu, která si v systému pedagogických věd stále ješ'ě hledá své místo 

(SROV. SPOUSTA 1994; LUKÁŠOVÁ 2003; VAŠUTOVÁ 2004). J. Vašutová (2002) 

poukazuje na absenci systematické teorie učitelské profese, která by nebyla vzdálena 

vlastní praktické aplikovatelnosti, byla by schopna reflektovat aktuální proměny 

vzdělávacího kontextu a napomáhala tak řešit vcelku palčivé problémy učitelství a 

pedagogické praxe vůbec. Z. Helus (2001), E. Walterová (2001, 2004) a J. Vašutová 

(2004) popisují krizi učitelské profese jako stále se prohlubující, nabývající 

katastrofických rysů i konsekvencí, poněvadž se promítá do kvality školního vzdělávání 

a následně také do úrovně vzdělanosti celého národa. V době, kdy žijeme epochu 

společnosti vědění, je to situace tristní a jeden z klíčů k nápravě drží univerzitní 

odborníci pedeutologických věd. Fundamenty teoretických konceptů učitelské profese 

musí tvořit standardizovaná podoba pregraduálního a postgraduálního univerzitního 

vzdělávání učitelů obsahující kvalitativní kritéria pro posuzování rozvíjejících se 

profesních kompetencí. Postaveny však musí být na respektovaných výsledcích 

kvalitivních pedagogických výzkumů. Dalo by se říci, že kvalita pedeutologie coby 

vědecké disciplíny (zahrnující oblasti teorie, praxe a výzkumu) se přímo podílí na 

vývoji (de)profesionalizace učitelství. 

Jednou z nutných cest umožňujících řešení narůstajících problémů je vytvořit a do 

praxe uvést standard učitelské přípravy a profesní standard učitelů jež by vymezovaly 

požadavky na kvalitu učitele /absolventa učitelství, žádoucí úrovně profesních 

způsobilostí nezbytných pro vstup do profese a její vykonávání (srov. HELUS 2001; 

ŠVEC 2002; LUKÁŠOVÁ 2003; VAŠUTOVÁ 2002, 2004; MAREŠ 2005). 

Následující kapitoly jsou věnovány klíčovým kategoriím profesní kompetence a 

odborné znalosti učitelů. Tvoří základní stavební kameny jak profesního standardu 

učitelství tak pedeutologické terminologie. Jsou nutnými východisky také k úvahám o 

obsahu výzkumných znalostí a výzkumné kompetenci, o významu, který může mít 

v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů. 
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2.1 Kompetence - její obsahové a funkční pojetí v učitelské profesi 

Není pochyb, že obsahové vymezení a precizní operacionalizace pojmu kompetence 

je bezpodmínečně nutná pro každou profesi, učitelství nevyjímaje. Dlouhodobý enormní 

zájem (zejména akademiků) o tento pojem v oblasti učitelství a k němu se vážícímu 

formálnímu vysokoškolskému vzdělávání spolu se stále nabývající intenzitou diskusí o 

kompetencích v obsahu školního vzdělávání vytváří dojem, který bychom mohli 

označit jako jisté „kompetenční běsnění"25. Různorodost v obsahových vymezeních, 

pojetích, návrzích výčtů, modelů a taxonomií kompetencí může být známkou 

terminologické nejasnosti v odborném jazyce pedagogiky26, více však poukazuje na 

komplikovanost a mnohovrstevnatost kompetence jako teoretického konstruktu mající 

plné uplatnění v praxi. S obdobným problémem se ostatně potýkají také další vědecké 
• 97 

disciplíny a profesní oblasti. 

Vzhledem k tématu se i tato práce nemůže obejít bez kapitoly, která by se věnovala 

problematice kompetencí na primární, obecné úrovni. Je tomu tak ze dvou již 

popsaných důvodů, kterými jsou jednak nutnost operacionalizace základních pojmů 

vědeckého jazyka pedagogiky a jednak praktická významnost a šíře, kterou kompetence 

zaujímá v učitelské profesi. Věnujme se nejprve obsahovému jádru konstruktu 

kompetence. 
Pojem kompetence je možné vymezit ve dvou základních významech. První z nich 

přisuzuje kompetenci jakýsi význam formální a definuje ji jako pravomoc, oprávnění 
• • 2 8 

nebo rozsah působnosti, která je delegována určitou autoritou (zpravidla institucí) . 

V rovině personální to může konkrétně znamenat, že má pracovník oprávnění činit jistá 

rozhodnutí, v oblasti profesní pak, že dosáhl potřebného formálního vzdělání, které ho 

opravňuje k výkonu určitého povolání, přičemž zpravidla nestanoví, v jaké očekávané 

kvalitě bude daný pracovník schopen předepsané pracovní činnosti vykonávat. A právě 

tato konotace tvoří základní stavební kámen druhého významu tohoto pojmu. 

Anglicko-český slovník (1994) vymezuje pod pojmem competence na prvním místě 

schopnost, zručnost. Akademický slovník cizích slov (2000) a Psychologický slovník 
25 

Obdobně nazval nebývalý zájem o problematiku „znalostí" v oblasti sociálních věd T.H. Davenport 
(srov. TRUNEČEK 2004). 

Odborníci Eurydice vysvětlují příčinu nejednotnosti v definování pojmu kompetence tím, že se jedná o 
koncept, který se neustále vyvíjí (Klíčové kompetence, EURYDICE 2002). 
27 Srov.např. BEDRNOVÁ 2000; PAULIK 2004; ŠAVRDOVÁ 1999; ARMSTRONG 1999; 
KUBEŠ,SPILLEROVÁ.KURNICKÝ 2004; Klíčové kompetence EURYDICE 2002. 
28 Encyklopedický slovník 1993; Akademický slovník cizích slov 2000; německo-český slovník 2003 
(pod pojmem Die Kompetenl);francouzko-český slovník 2004 (pod pojmem compétence); německo-
anglicko-český pedagogický slovník (1999). 
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(HARTL, HARTLOVÁ 2000) poukazují shodně ve druhé významové rovině na 

lingvistickou oblast, která pod kompetencí vidí soustavu jazykových pravidel coby 

předpokladu pro konkrétní jazykový projev. V tomto přístupu tvoří osvojená jazyková 

pravidla tzv. jazykovou kompetenci a realizace řečových činností potom tzv. jazykovou 

performanci29. V anglickém výkladovém slovníku30 je pod hesly competence 

(competent, competency) vymezen význam být schopen něco udělat, mít potřebné 

vědomosti, dovednosti. Obdobně britský psychologický slovník31 uvádí pod pojmem 

competence schopnost provádět nějaké úkony, vykonat nějakou činnost, v jazyce 

Psychologického slovníku (HARTL, HARTLOVÁ 2000) způsobilost. 

Zatímco první význam zdůrazňuje u pojmu kompetence něco, co je člověku 

přisouzeno zvenku (a činí jej formálně oprávněným), druhý význam preferuje vnitřní 

kvality člověka (soubor potencialit v daném okamžiku rozvinutých), které mu umožňují 

podat výkon (performanci) v požadované kvalitě. Tato druhá dimenze významu 

konstruktu kompetence je stále více aktuální v diskusích o učitelské profesi a tvoří 

rovněž jádro následujících úvah. 

Stejně jako je soubor schopností, znalostí (dovedností, vědomostí), postojů, hodnot, 

motivů, potřeb (aj.) učitele předpokladem pro jeho způsobilost v potřebné kvalitě 

vykonávat profesní činnosti, tak je operacionalizace indikátorů a kritérií kvality 

profesního výkonu předpokladem pro diagnostiku úrovní rozvoje těchto vnitřních 

potencialit učitele (tak, jak jsou komunikovány v kompetencích). A je-li ukazatelem 

kvality učitelova výkonu kvalita žákova učení, je zapotřebí (při precizaci obsahů 

klíčových pedagogických kompetencí) intenzivně zaměřit pozornost na definování 

indikátorů těchto kvalit, a to ve všech rovinách rozvoje žáka, kritérií pro jejich 

posuzování a tvorbu diagnostických nástrojů32. Je vůbec představitelné, abychom 

požadovali od učitelů realizaci právě takovýchto profesních činností v procesech 

autoevaluace školy? 

29 Totožně je používáno významově odlišené dělení na kompetenci a performanci v cizojazyčné edukaci 
(Společný evropský referenční rámec pro výuku, studium a hodnocení cizích jazyků (Modern Languages: 
Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference 1999). 
30 The Collins Concise Dictionary, 1998. 
31 Dictionary of Psychology, 1995. 
32 Tvrzení amerického psychologa D. McClellanda (1973), kterým ve svém článku nazvaném „Testing 
for Competence rather than for Intelligence", že při výběru adeptů na pracovní pozice by měla být 
zohledňována především jejich kompetence a nikoliv inteligence, datují odborníci z oblasti ekonomie 
počátek zájmu o kompetenční přístup v problematice identifikace a rozvíjení úspěšných manažerů. Pro 
pedagogiku je však zajímavá zejména McClellandova kritika tradičního akademického postoje k testování 
vědomostí a k hodnocení ve školách, které, podle něj nepředpovídají úspěšnost žáka/studenta v v životě 
ani jeho pracovní výkonnost, (srov. KUBEŠ 2004) 
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Diskutujeme-li neustále o nutnosti profesionalizovat učitelskou profesi, neobejdeme 

se bez jistého konsenzu v řešení výše uvedených problémů, které vyžadují zkoumat 

problematiku profesních kompetencí učitele integrativně s doménou kvalit školního 

vzdělávání, kvalit žákova učení, neboť právě tam začíná i končí profesní pole učitele, 

v němž se profesní činnosti realizují. Je zapotřebí poznamenat, že se to neobejde bez 

interdisciplinárního zapojení pedagogiky, psychologie, sociologie, filozofie a dalších 

vědeckých disciplín studujících člověka. 

Podívejme se nyní na vybrané definice profesních kompetencí, a to s ohledem na 

zmíněná dilemata. Modely a struktury kompetencí včetně detailní analýzy každé z nich 

budou náplní kapitoly 2.3. 

Mnoho autorů poukazuje na obsahovou nejednotnost v operacionalizacích pojmu 

profesní kompetence učitele. Při podrobné komparativní analýze vybraných přístupů 

níže uvedených autorů a jejich pojetích bychom však mohli konstatovat, že se nejedná o 

kontroverznost či nekompatibilnost, jak na ni upozorňuje J. Vašutová, (2004), ale spíše 

o tendenci více zohledňovat jednu nebo více domén působení učitele (v preferovaných 

pojmech kompetence, role, zodpovědnosti, funkce, hodnoty či smysl), a to ve snaze 

poukázat na její klíčovou úlohu, ústřední „vyšší princip", od něhož se odvíjí význam a 

způsobilosti učitele v doménách ostatních. 

Následující teoretická analýza definic pojmu profesní kompetence se pokouší 

zachytit hlavní významové roviny tohoto konstruktu, a to ve snaze postihnout jeho 

podstatu i šíři profesního uplatnění. Oporou pro tuto komparativní analýzu se staly 

práce J. Mareše (1990); S. Siňora a J. Slavíka (1993); V. Spilkové (1997); V. Švec 

(1998); Kofřoňové (2001); H. Lukášové (2003) ; J. Vašutové (2004) a D. Nezvalové 

(2004). 

První významová rovina přisuzuje kompetenci jistý komplexní obecný charakter. Je 

definována jako systém profesních kvalit (Vašutová), komplexní schopnost či 

způsobilost (Spilková, Kofroňová), obecná připravenost (Siňor, Slavík), obecná 

hodnota pedagogické profesionality (Mareš), souhrn předpokladů (Švec). 

Druhá významová rovina zdůrazňuje její integrativní funkci, poněvadž zastřešuje 

systémy znalostí, dovedností, zkušeností, postojů, osobnostních předpokladů (Vašutová, 

Spilková), pokrývá schopnosti a vlastnosti učitele, jeho pedagogické teoretické a 

praktické znalosti i zkušenosti (Švec), soubor profesních dovedností a dispozic -

znalostí, dovedností a zkušeností (Pedagogický slovník 1998). Všichni autoři shodně 

upozorňují na význam holistického náhledu charakterizující vzájemnou provázanost 
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dílčích komponent kompetence, poněvadž vychází z komplexního obrazu domény 

působení učitele (Spilková). 

Třetí charakteristika postihuje rozvojetvorný akcent kompetence. V. Spilková 

zdůrazňuje dynamické pojetí, které charakterizuje jejich rozvojetvornost, směřování 

k žádoucímu stavu, J. Vašutová rovněž definuje systém profesních kvalit jako otevřený 

a rozvoj eschopný. 

Profesní jednání, chování, výkon profesních činností tvoří čtvrtou významovou 

doménu kompetence. Jsou shodně definovány jako předpoklady k účinné pedagogické 

činnosti a k výkonu profese (Švec), umožňují učiteli profesionální pedagogické jednání 

(Nezvalová), výkon povolání (Pedagogický slovník 1998), provádění činností na 

stanovené úrovni (Kofřoňová). Kompetence umožňují člověku jednat adekvátně a 

efektivně, vyrovnat se s nároky své profesionální role (Siňor, Slavík). 

Diskutabilní se jeví otázka, zda-li jsou kompetence souborem předpokladů 

k efektivnímu, kvalitnímu jednání učitele, nebo jsou-li kompetence „konstruktem, který 

efektivitu jednání již přímo charakterizuje, a to v jednotlivých vrstvách jeho činnosti a 

jednotlivých pedagogických rolích" (VAŠUTOVÁ 2004:92). Kognitivní pojetí 

kompetencí (ERAUT 1994)33 toto rozlišení zdůrazňuje a kompetence jsou zde 

realizovatelné pouze v ideálních podmínkách, na rozdíl od výkonu, který je chápán jako 

systém profesních činností uskutečňujících se v podmínkách reálných (podobně jako u 

výše pojmenovaného rozdílu, který v lingvistice rozlišuje kompetenci od performance 

jako reálného výkonu). V profesním pojetí, podle M. Erauta, vyjadřují kompetence 

způsobilost člověka vykonávat profesní činnosti v nových, nezvyklých situacích, 

s využitím inovovaných postupů a strategií řešení. Behavioristické pojetí potom 

normativně vymezuje požadavky ve formě specifických cílů, které musí adept profese 

zvládnout, dosáhnout prostřednictvím výcviku a vzdělávání. 

I přes skutečnost, že jsou behavioristické přístupy kritizovány za redukování 

profesních kompetencí na pracovní dovednosti k výkonu povolání jejichž úroveň je 

posouditelná pozorovatelnými akty chování (srov. SPILKOVÁ 1998; ŠVEC 1998, 

2004), je žádoucí formulovat kompetence tak, aby bylo možné hodnotit úrovně jejich 

dosahování. Zejména je zapotřebí zohledňovat standard učitelského vzdělávání (pro 

absolventy pregraduálních učitelských studijních oborů a tedy učitele - začátečníky) a 

standard učitelské profese, (který by se mohl stát určující pro formulování pravidel a 

podmínek kariérního růstu učitelů, jejich povinného postgraduálního vzdělávání), 

33 In: ŠVEC 1999; NEZVALOVÁ 2001. 

39 



zajišťující, např. v podobě licencí či atestací, monitorování kvality profesního růstu 

učitelů. 

Jak finálně definovat kompetenci, aby obsahovala všechny atributy, které ji tvoří, 

jasně charakterizují a zároveň vystihují stěžejní a specifickou podstatu učitelské 

profese? Dovolím si sloučit definice Z. Heluse (2004:s.48), J. Vašutové (2004:s.92) a 

částečně také J. Slavíka a S. Siňora (1993:s.34). 

„Profesní kompetence učitele jsou otevřeným a rozvoje schopným systémem 

profesních kvalit, které pokrývají celý rozsah výkonu profese v komponentách znalostí, 

dovedností, zkušeností, postojů a osobnostních předpokladů, které jsou vzájemně 

provázané a chápané celostné. Kompetence umožňují učiteli vykonávat profesní 

činnosti v žádoucí kvalitě a vyjadřují jeho obecnou připravenost vyrovnat se s nároky 

všech profesních rolí a současně s tím zachovat potřebnou míru autenticity vlastní 

osobnosti. Profesní kompetence vyjadřují základní smysl a cíl učitelovy profese. Smysl a 

cíl vtiskují této profesi charakter povolání k jedné z antropologický základních služeb 

člověka člověku." 

Snahy o důkladnou analýzu a teoretickou reflexi kategorie kompetence v posledních 

letech stále více doprovází obsahově velmi blízký pojem znalost. Pedagogické znalosti, 

profesní či odborné znalosti učitele začínají být považovány za jeden z pilířů 

zakládajících profesionalitu učitelství. Zdá se, že není možné řešit problematiku 

profesních učitelských kompetencí bez teoretické operacionalizace konstruktu znalosti, 

bez pochopení principiálních vztahů spojujících tyto pojmy. V následujících kapitolách 

je proto věnována detailní pozornost znalosti coby teoretickému konstruktu, odborným 

znalostem v učitelské profesi, jejich struktuře a obsahům. 

2.2 Znalost a dovednost v konstruktu profesní kompetence 

2.2.1 Znalost jako teoretický konstrukt 

Znalost coby teoretický konstrukt je v ohništi zájmu mnoha společenskovědných 

disciplín. Je klíčovým pojmem kognitivní psychologie, epistemickou dimenzi znalosti 

diskutují filozofové, v ekonomii vytváří znalost fundament systému řízení nazvaný 

management znalostí a v pedagogice se stále více diskutuje o znalostech jako 
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determinantách profesionality učitelů (srov. STERNBERG 2001, 2002; TONDL 2002; 

TRUNEČEK 2004; ŠVEC 2005). 

Abychom mohli lépe porozumět termínům profesní či pedagogická znalost, 

pochopili význam, který sehrává v procesu profesního růstu učitelů a mohli ji tak 

implementovat do pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, potřebujeme porozumět 

termínu znalost v jeho původních významech i možných konotacích. 

Ve výkladových a jazykových slovnících34 najdeme pod pojmy znalost (knowledwe, 

kenntnis) blíže nevysvětlené pojmy vědomost, poznatek, vědění a znalost nenesoucí 

význam pro naše další hlubší porozumění. Psychologický slovník (HARTL, 

HARTLOVÁ 2000) charakterizuje znalost (knowledge) jako systém poznatků, který 

dělí na znalosti praktické, zkušenostní a znalosti teoretické (principy, zákony). Poznatek 

(rovněž knowledge) potom vymezuje jako zpracovanou informaci. Informaci 

(information) blíže specifikuje jako původní zprávu, sdělení či podnět umožňující 

rozhodnutí mezi alternativami, poněvadž každá informace je v jistém smyslu poznáním. 

Tento zdánlivě málo významný řetězec pojmů je v současné ekonomii využíván 

k bližšímu vysvětlení konstruktu znalosti tvořící fundament celého systému nazývaného 

„managementem znalostí"35. Znalostním řetězcem data - informace - znalosti se 

ekonomové snaží znázornit proces vzniku znalostí. Data vysvětlují jako jistou 

následnost znaků (signálů) odrážející bezprostředně zkoumanou skutečnost. Samy o 

sobě však nemají význam. Odrážejí objektivní realitu, avšak bez vazby na okolní 

události. Informace jsou potom účelově zpracovaná data, která již mají pro uživatele 

určitý význam. Informace jsou výsledkem interpretace dat, porozumění vztahům mezi 

daty nebo jinými informacemi či zařazením do kontextu. Jsou obohacená o relevantnost 

a účelnost (srov. DRUCKER 1995). 

Znalost má v ekonomii ryze praktický charakter. Bývá definována jako „proměnlivý 

systém zkušeností, hodnot a kontextových informací stanovující pravidla pro hodnocení 

a začleňování nových zkušeností a informací" nebo jako „možnost účinného jednání". 

Concise Oxford Dictionary (srov. COLLISON, PARCEL 2005) definuje znalosti jako 

„vědomosti získané zkušeností". V tomto praktickém pojetí znamenají znalosti 

34 Německo-anglicko-český pedagogický slovník (1999); Pedagogický educational (1999); německo-
český slovník (2003); anglicko-český slovník (1994); Encyklopedický slovník (1993) pojem znalost 
neuvádí. 
35 „Manegement znalostí" je definován jako systematický proces hledání, vybírání, organizování, 
destilování a prezentování informací způsobem, který zlepšuje porozumění pracovníka specifické oblasti 
zájmu nabo též jako systematický přístup k tvorbě, získávání, uchovávání, šíření, sdílení a k aktivnímu 
využívání znalostí s cílem zvýšit kvalitu a výkon organizace, (srov. TRUNEČEK 2004; COLLISON, 
PARCEL 2005; KUBEŠ, SPILLEROVÁ, KURNICKÝ 2004; MARTZ, SHEPHERD 2003). 
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odpovědi na otázky typu: vědět „co", vědět „že" (zahrnují fakta požadovaná pro 

vykonávání profesních činností, úkolů), vědět „jak" (týkají se procesů, postupů, metod 

a nástrojů), vědět" proč" (pochopil kontext profesní role, význam aktivit a profesních 

činností), vědět „kde" (orientovat se a nacházet správné informace), vědět „kdo" 

(vztahy, kontakty, osoby které mohou pomoci) a vědět „kdy" (mít smysl pro 

načasování, vystihnout nej vhodnější dobu, kdy se rozhodnout, kdy něco udělat, kdy 

něco ukončit). 

Vrátíme-li se zpět k znalostnímu řetězci data - informace - znalosti, mohli bychom 

jej rozšířit o pojem poznatek, který je psychologickým slovníkem definován jako 

zpracovaná informace. Systém poznatků pak vytváří znalost. Zjednodušeně bychom 

mohli konstatovat, že data jsou podmnožinou informací, která jsou podmnožinou 

poznatků, které jsou podmnožinou znalostz36. 

Praktické pojetí znalostí obsahuje vědění teoretické (vědět „co", vědět „že"- tzv. 

deklarativní znalost), procedurální (vědět ,jak" - tzv. procedurální znalost) i 

kontextuální (vědět „proč, kdo, kdy a kde" - tzv. kontextuální znalost) reprezentuje 

frekventovaný pojem praktická znalost. Zaměřme se nejprve na často užívané termíny 

deklarativní a procedurální znalost a následně na jejich vztah k termínům vědění a 

praktická znalost. 

V kognitivní psychologii se tradičně rozdělují znalosti na dva základní typy: 

deklarativní a procedurální (srov. STERNBERG 2001, 2002). Deklarativní znalosti 

nebo také faktické znalosti či znalosti „typu co" a „typu že" jsou vymezovány jako 

statické a tvoří je pravdivá tvrzení (typu „to znám"), svou explicitní povahou jsou 

snadno přenositelné, komunikovatelné a vyjdeme-li z kritéria verbalizace při dělení 

znalostí, mají povahu explicitní. Procedurální znalosti (procedural knowledge), nebo 

také aplikační znalosti či znalosti „typu jak", jsou dynamické povahy a váží se 

k procesům, postupům či procedurám používaným při řešení problémů37. Váží se na 

36 Názorné vysvětlení významových odlišností jednotlivých uvedených pojmů uvádí Truneček (2004) při 
popisu medicínského projektu STULONG, jehož cílem byla analýza rizikových faktorů aterosklerózy a 
vytvoření ukázkové aplikace metod dobývání znalostí z databází v medicínské oblasti. Předchůdcem 
projektu se nejprve stala rozsáhlá epidemiologická studie, v rámci které se shromažďovaly údaje (data) o 
potenciálních intervenujících proměnných (rizikových faktorech nemoci - soc.charakteristiky, tělesné 
aktivity, biochemická vyšetření, rodinné anamnézy) u téměř 1500 pacientů. Informacemi se uvedená data 
stala v okamžiku jejich zapojení do samotného projektu STULONG, v jehož rámci byla uvedena do 
vzájemných závislostí. Cílem projektu bylo nalézt v souborech dat a informací co nejvíce znalostí, které 
by pomohly danou nemoc léčit, event. ji potřebnou prevencí předcházet, a to porozuměním nejrůznějších 
závislostí a následnou podrobnou analýzou relevantních rizikových faktorů. Procesy dobývání znalostí 
z databází (analogicky rovněž vysvětluje princip v pedagogice realizovaných tzv. data-base research) 
mají za cíl nalezení nových netušených vztahů v analyzovaných datech. 
37 Vychází z tzv. teorie ACT (v modifikované podobě ACT*)- adaptivní kontroly myšlení (Adaptive 
Control of Thought) J.R.Andersona. Jedná se o model zpracování informací v němž se slučuje obsah 
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individuální zkušenost při osvojování si daných postupů, mají povahu implicitní 

(tacitní), jsou obtížně verbalizovatelné a komunikovatelné. 

W. James (1890) rozlišoval „to know" (znát) a „to know that" (vědět, že). K 

sémanticky rozdílným slovům „to be acquainted with" a „to know ofor about" řadí 

M. Nakoneěný (1998) české ekvivalenty vědomost a znalost, přičemž znalost vymezuje 

jako schopnost uplatňovat vědomosti v praxi. Otázkou zůstává, jestli „to know" - znát 

„co" (např.znát jablko) a „to know that" - znát „že" (vědět, že jablko je ovoce) bychom 

mohli považovat za dva typy deklarativních znalostí. Dovednost aplikovat tuto znalost 

v praxi (míníme-li praxí řešení teoretických či praktických problémů) by potom 

znamenalo využít kromě deklarativních znalostí rovněž znalosti procedurální (postupy, 

jak danou deklarativní znalost uplatnit při řešení problémové situace). 

Inspirující je Andersonem vysvětlený proces získávání procedurálních znalostí. 

Vyvíjí se ve třech stupních: kognitivním, asociativním a autonomním. V průběhu 

kognitivního stupně přemýšlíme o explicitních pravidlech nově osvojovaného postupu. 

V procesu osvojování dovedností řídit auto musíme explicitně přemýšlet o všech 

pravidlech týkajících se dílčích činností při práci s pedálem spojky, plynu, řadící páky, 

brzdy apod. V průběhu asociativního stupně se intenzivně cvičíme v užívání 

explicitních pravidel. Opakovaně procvičujeme jízdu autem, stále více se s pravidly 

seznamujeme a učíme se kdy a jak které pravidlo použít. V autonomním stupni užíváme 

pravidla automaticky a stále více implicitně. Všechna jsou integrována do jedné 

koordinované řady akcí a dané procedury jsme schopni vykonávat s vysokou mírou 

rychlosti a přesnosti. Celý tento vývoj nazývá Anderson proceduralizací, což je 

„proces, v jehož průběhu transformujeme pomalé explicitní informace o postupech 

(„vědět to") do rychlých, implicitních užití těchto postupů („vědět jak")" (STERBERG 

2002:305). 

Procedurální znalosti podle Sterngerga zahrnují určité druhy dovedností (jazykové, 

hudební, řešení problémů). Jejich průběžným cvičením dospívá jedinec k výkonu, který 
v • /38 

vyžaduje jen velmi málo vědomého úsilí. „ Reprezentace nedeklarativních znalostí je 

výsledkem opakované zkušenosti, avšak není výsledkem čtení, naslouchání nebo jiného 

v deklarativní paměti (má podobu sémantické sítě spojující výroky, obrazy a jejich pořadí pomocí 
asociací - deklarativní znalosti) s obsahem procedurální paměti (v níž mají procedurální znalosti formu 
produkčních systémů) (srov. STERNBERG 2002). 
38 Psychobiolog L. Squire (1986) rozšířil druhy nedeklarativních znalostí a k percepčním, motorickým a 
kognitivním dovednostem (reprezentovaným v procedurální paměti) přiřadil jednoduché asociační učení 
(klasické a operační podmiňování), jednoduchou neasociační paměť (habituaci a senzitizaci) a priming 
(při kterém jednotlivé podněty či nápovědy aktivují mentální dráhy zvyšující vybavováni nebo kognitivní 
zpracování informací ( srov. STERNBERG 2002). 
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druhu získávání informací z explicitních instrukcí. Jakmile vznikne mentální 

reprezentace nedeklarativních znalostí, má implicitní podobu a její převedení do 

explicitní podoby je nesnadné. Proces, v němž se míra mentální reprezentace 

nedeklarativních znalostí zvyšuje, ve skutečnosti snižuje možnosti explicitního přístupu 

k těmto obsahům" (STERNBERG 2002:306). Z uvedené definice pro nás vyplývá 

několik důležitých poznatků. Osvojování procedurálních znalostí se váže na opakující 

se individuální zkušenost, nejsou rozvojetvorné za použití transmisivních vyučovacích 

postupů a s rostoucí mírou interiorizace klesá jejich explicita. 

Dříve než budeme pokračovat v analýze jednotlivých druhů znalostí a v úvahách o 

podstatě a významu odborných znalostí v učitelské profesi, je potřebné vyjasnit 

obsahově blízké významy pojmů dovednost, znalost a vědění. 

Budeme-li definovat dovednost jako učením získanou dispozici ke správnému, 

rychlému a úspornému vykonávání určitých činností při použití vhodných prostředků, 

vhodné metody39 a vyjdeme-li současně z pojetí dovednosti E. Vyskočilové (často 

používané v pedagogických vědách), jež říká, že „dovednost je nalezení nové 

rovnováhy mezi původním stavem skutečnosti a stavem kýženým, ...sama existence 

předpokládá zkušenost, ...dovedností se činnost stává tehdy,...když výsledek činnosti 

není náhodný, ale je důsledkem hlubšího porozumění vztahům a principům najdeme 

v atributech dovednosti a znalosti jisté podobnosti. Jsou výsledkem opakované 

zkušenosti, mají dynamickou povahu, jsou rozvíjejícím se konstruktem při němž 

dochází ve fázích kognitivního, asociativního a autonomního stupně vývoje k stále 

hlubší interiorizaci činnostních procesů, které jedinec vykonává se zvyšující se mírou 

rychlosti, přesnosti a úspornosti. Můžeme na základě uvedeného srovnání konstatovat, 

že pojmy znalost a dovednost jsou zaměnitelné? V Psychologickém slovníku (HARTL, 

HARTLOVÁ 2000) je procedurální znalost definována (s odkazem na J.R. Andersona) 

jako umění ovládat a vyvíjet určité postupy, které jsou označovány jako dovednosti 

nebo schopnosti. Přesnější se však zdá být Sternbergovo vymezení procedurální 

znalosti, které určité druhy dovedností zahrnuje. Vrátíme-li se k znalosti řídit auto, 

výsledná znalost vyžaduje jak schopnosti (dispozice), tak rozvíjející se dovednosti 

percepční, kognitivní, senzomotorické, zrakově-prostorové a mnohé další. Dovednosti, 

stejně jako schopnosti a vědomosti (coby deklarativní znalosti) bychom pak mohli 

definovat jako podmnožiny znalostí. 

39 Psychologiský slovník, HARTL, HARTLOVÁ 2000. 
40 VYSKOČILOVÁ 2000:25, In: VAŠUTOVÁ 2004:90. 
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Dalším pojmem, který se v psychologii používá synonymně k pojmu znalost je 

vědění. M. Nakonečný (1998) definuje vědění jako systém vzájemně propojených znaků 

a významů, tj. poznatků (tedy stejně jak P. Hartl a H. Hartlová definují znalost), 

přičemž primárně vymezuje tzv. sémantické vědění obsahující především fakta a 

pravidla jak s informacemi zacházet, aby z nich byly generovány další informace, které 

jsou v paměti uloženy ve formě propozic (výpovědí o něčem). Sémantické vědění je 

tedy deklarativní znalostí. Tzv. praktické vědění podle Nakonečného umožňuje 

každodenní interakci jedince s jeho životním prostředím, v paměti je uloženo ve formě 

skript což jsou schémata instrumentálních činností. Praktické vědění je tedy 

synonymem procedurálních znalostí. Taxonomické vědění (umožňující spolehlivou 

identifikaci nadřazené a podřazené kategorie) spolu s praktickým věděním představují 

podle Nakonečného „jen část systému vědění, které vedle znalosti fakt obsahuje také 

„ naivní pojetí funkčních souvislostí a pravidelností" (Weinert, Waldmann) " (s.321). 

Od obecně popsaných deklarativních, procedurálních, explicitních a implicitních 

znalostí jsme se přiblížili k vysvětlení dalších, specifických druhů znalostí. 

2.2.2 Odborné znalosti v učitelské profesi 

Obsah předešlé kapitoly nám umožnil hlouběji a s větším porozuměním definovat a 

strukturovat odborné znalosti učitele. Problém začíná již samotným názvem tohoto 

specifického druhu znalostí. Jedná se o znalosti učitelské, pedagogické odborné či 

profesní? 

J. Vašutová (2004:88) uvádí termín profesní učitelská znalost. Pokud bychom 

analogicky vyšli z termínu profesní kompetence učitele (rovněž J. Vašutová) mohli 

bychom ji využít pro termín profesní znalosti učitele. Zahraniční odborníci41 používají 

nejčastěji termíny učitelská znalost (teacher knowledge) nebo rovněž profesní 

(profesionální) učitelská znalost (professional knowledge). 

V. Švec (1999, 2002, 2004, 2005) a T. Janík (2005) pracují s termínem pedagogická 

znalost (pedagogical knowledge). T. Janík se opírá při deskripci termínu pedagogická 

znalost o práci L. Tondla Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze 

(2002). L. Tondl vychází ze třech aspektů znalosti, mezi které řadí její objekt, poněvadž 

41 BEIJAARD, VAN DRIEL, VERLOOP 1999; BROWN, MCINTYRE 1995; RICHARDSON 1996; 
MARLAND 1995; In: LUKÁŠOVÁ 2003; VAŠUTOVÁ 2004; ŠVEC 2004; JANÍK 2005; RUSSELL 
1987; HARGREAVES 1999; PHILLIPS 1988. 
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znalost je vždy znalostí něčeho, přičemž kvalita je atributem tohoto obsahu a dále pak 

subjekt označující vlastníka nebo tlumočníka znalostí. Otázkou je, podle kterého 

z uvedených atributů bychom se měli řídit při hledání vhodného názvu pojmu znalost 

v učitelské profesi. Bude-li to objekt znalostí, její obsahová náplň, tak v případě 

pedagogiky coby vědecké disciplíny ji skutečně sytí fenomény výchovy a vzdělávání 

(jak píše T. Janík). Subjekty v těchto procesech však nejsou pouze učitelé, ale ve své 

podstatě všichni jedinci, pokud každému z nás přisuzujeme aktivní roli v sebevýchově a 

sebevzdělávání. Předmětem úvahy se zde rovněž stává dlouhodobá diskuse, zda-li je 

termín pedagog synonymem pro učitele nebo označuje odborníka pedagogických věd (i 

když právě tak definuje učitele - pedagogického pracovníka - Zákon o pedagogických 

pracovnících42). Pokud bychom přijali znění zákona, mohli bychom zůstat u termínu 

pedagogická znalost. Pro vystižení oné specifické profesní domény učitelství bych však 

preferovala termín učitelská znalost. Pro záměrné zdůraznění, že učitelství je profesí, 

potom termín profesní (odborná) učitelská znalost. Co je obsahem profesních 

učitelských znalostí a jak mohou být strukturovány a nazývány, je předmětem 

následující kapitoly. 

2.2.2.1 Typy profesních učitelských znalostí 

Při vymezování základních typů profesních učitelských znalostí se v odborné 

literatuře setkáváme s termíny teoretická a praktická znalost, formální znalost, 

paradigmatická a narativní znalost, implicitní a explicitní znalost. 

Všechny uvedené typy znalostí se bezprostředně váží k problematice profesního 

růstu učitelů (ve smyslu rozvíjení všech složek způsobilostí k vykonávání profesních 

činností), k možnostem funkčně intervenovat do procesů tohoto růstu, a to s ohledem na 

institucionální možnosti pregraduálního a postgraduálního vzdělávání učitelů. Pokusím 

se nyní charakterizovat tyto typy ve vztahu k uvedeným poznatkům, které jsou k pojmu 

znalost uvedeny v předcházející kapitole. 

G. D. Fenstermacher (1994)43, dělí odborné znalosti učitele na formální (formal 

knowledge) a praktické (practical knowledge). Pokouší se je identifikovat vzhledem 

k subjektu, který tyto typy znalostí vlastní nebo produkuje. V případě vědců -

výzkumníků - se jedná o znalosti formální, vlastní je, poněvadž je produkují. Jsou 

42 Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
43 In: STUCHLÍKOVÁ 2005; JANÍK 2005. 
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rovněž označovány jako znalosti pro učitele. Vlastníky praktických znalostí jsou potom 

učitelé, sami je v praxi produkují, jsou znalostmi učitelů. Synonymem pro znalosti 

formálního typu jsou tzv. znalosti teoretické (theoretical knowledge). Jsou 

charakterizovány jako vědeckým výzkumem verifikované, objektivní. Na právě 

uvedeném příkladu vidíme, jaký význam má pro typologii znalostí jejich vztah 

k subjektu jako nositeli, tvůrci a k obsahu, který je bude sytit. V případě, že bude 

obsahem teoretických znalostí systém poznatků, jsou znalostmi deklarativními a mohou 

být znalostmi nejen pro učitele, ale rovněž pro vědce a pro všechny jedince pokoušející 

si osvojit ono deklarativní „vědět co a vědět, že". Jsou-li obsahem teoretických znalostí 

postupy a metody utváření těchto znalostí (jako strategie řešení vědeckých problémů 

produkujících nové teorie), jsou primárně znalostmi procedurálními a jejich nositeli 

mohou být vědci stejně tak jako učitelé, jsou-li schopni realizovat vědecké výzkumy. 

Nezpochybnitelné je tvrzení E. Terharta (1993)44, podle kterého vykazují vědecké a 

praktické znalosti „odlišné vzorce utváření, zdůvodňování a využívání a nemohou se 

vzájemně substituovat (s.46). Ano, nemohou se substituovat, poněvadž patří 

k odlišným profesním doménám. Odborné znalosti, jak uvádí Sternberg (1999), jejich 

množství i organizace, souvisí s řešením problémů v příslušné profesní doméně a ta je u 

učitelů a vědců (a rovněž zde určitě záleží na dané vědecké disciplíně a její metodologii) 

odlišná. Je-li vědec zároveň učitelem, pohybuje se ve dvou profesních doménách, ke 

kterým se váží rozdílné typy odborných znalostí. Stejně tak je tomu u učitelů, kteří 

realizují vědecké výzkumy, např. ve svých třídách, školách. Odlišnost, zdá-se, musíme 

hledat v kvalitě, kterou tvorba odborných znalostí provází. Jedním z indikátorů kvality 

realizované profese může být například tendence využívat v pracovních postupech při 

řešení problémů spíše algoritmů či spíše heuristik (srov. NAKONEČNÝ 1998; 

STERNBERG 2001). Zatímco přetrvávající využívání algoritmů (coby známých, 

ustálených, jednoznačně vymezených postupů) může vést k rutinérství, využívání 

heuristik (coby postupů originálních, při nichž se čerpá ze zkušeností a intuice) je 

znakem rostoucí profesionality. Vždy bude záležet na každém jedinci, stane-li se ve své 

profesi expertem nebo bude dlouhodobě zaujímat status začátečníka. 

Vzhledem k uvedeným dilematům se zdá být problematický termín praktická 

znalost. Vraťme se nyní k již uvedenému tzv. praktickému vědění, které podle M. 

Nakonečného (1998) umožňuje každodenní interakci jedince s jeho životním 

prostředím. (V paměti je uloženo ve formě skript, což jsou schémata instrumentálních 

44 E. Terhart je autorem tzv. diferenční teze, kterou se pokusil vymezit rozdíl mezi vědeckými a 
praktickými znalostmi (srov. JANÍK 2005). 
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činností.) Praktické vědění má povahu procedurálních znalostí, poukazuje však na 

zpravidla jednoduché procedury každodenního života, což může v případě učitelství 

evokovat znehodnocování učitelství, jemuž nepřísluší role profese, nýbrž role řemesla. 

V odborné literatuře se ostatně využívá pojem „znalosti řemesla" (craft knowledge). 

Termín „professional craft knowledge" odborníků Browna a Mclntyreho (1995)45, 

však naznačuje, že se v případě učitelství nemusí jednat o řemeslné činnosti, ale spíše o 

zručnost ve smyslu umění. 

Definice praktických znalostí46 se shodují v atributech jako je vázanost na praktické 

zkušenosti, bezprostřední vztah k vedení a řízení učitelova jednání, implicitní 

charakter. Někteří odborníci zdůrazňují jejich komplexní povahu, někteří je vymezují 

jako část systému profesních znalostí. Vyjdeme-li z definice A. Zantiga a jeho kolegů 

(1998)47, kteří vymezují praktické znalosti jako „amalgam veškeré učitelovy kognice -

deklarativních i procedurálních znalostí, přesvědčení a hodnot, jež ovlivňují aktivity 

učitele před vyučováním, v jeho průběhu i po vyučování", čímž vystihují podstatu 

profesních učitelských znalostí vůbec, zůstává otázkou, zda-li má přívlastek praktická u 

odborných znalostí učitele nějakou specifickou funkci. 

V souvislosti z praktickými znalostmi učitele se objevuje také terminologické 

spojení „praktická teorie". Bývá definována jako systém znalostí, postojů a hodnot 

mající ryze individuální charakter. Váže se ke konkrétnímu časovému období v němž se 

tyto systémy rozvíjí v kontextu profesních činností učitele. Hovoří se také o jakémsi 

individuálním paradigmatu, vnitřním rámci činnosti učitele, kde sehrávají roli rovněž 

učitelovy emoce, představy, osobní přesvědčení (Švec 2002). N. R. Hufton (2000) 

zavádí termín oprávněné přesvědčení (well-justified beliefs)48 vycházející z výzkumu 

vzdělání, jehož výsledky jsou explicitně prokazatelné a tím se stávají explicitními 

přesvědčeními, která mohou intervenovat do individuálně zakotvených osobních 

přesvědčení učitelů a tyto rozšiřovat či přeformulovávat. Podobně vymezuje tento 

princip, který bychom mohli nazvat: od teoretické reflexe k reťlektivnímu vyučování, 

také D. Schôn49 když hovoří o akční teorii" jako teorii profesních činností učitele. 

„ Vytváří se na základě permanentní komunikace mezi teoretickými poznatky a 

praktickými situacemi. Teoretické zdroje jsou kontextualizovány skrze vyučovací 

45 In: STUCHLÍKOVÁ 2005; JANÍK 2005. 
46 BEIJAARD, VAN DRIEL, VERLOOP 1999; BROWN, MCINTYRE 1995; RICHARDSON 1996; 
MARLAND 1995; In: LUKÁŠOVÁ 2003; VAŠUTOVÁ 2004; ŠVEC 2004; JANÍK 2005; RUSSELL 
1987; B. MARTZ, SHEPHARD 2003. 
47 In: JANÍK 2005:45. 
48 In: LUKÁŠOVÁ 2003; VAŠUTOVÁ 2004. 
49 In: SPILKOVÁ 1997; NEZVALOVÁ 2000; KASÁČOVÁ 2005. 
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situace, jsou nástrojem k reflexi praktických zkušeností. Praktické zkušenosti jsou 

konfrontovány s teoriemi, teoreticky reflektovány. Z dialogu mezi objektivními, 

normativními teoretickými poznatky a kontextovými, subjektivními praktickými 

zkušenostmi vznikají individuální verze učitelské práce a vlastní varianty vyučování" 

(SPILKOVÁ 1997:62). 

D. Schôn vychází z předpokladu, že jsou učitelé schopni teoretické reflexe 

praktických profesních činností, v jejichž základu zároveň stojí vědecké poznatky. 

V konkrétní pedagogické situaci však učitel racionální analýzu nevyužívá, stěžejní je 

při těchto činnostech tzv. akční, praktické myšlení („knowing - i n - action", „reflection -

in- action" nebo „thinking - i n - action"). Tento typ myšlení je na danou činnost natolik 

úzce vázán, že je jeho reflexe, analýza, verbalizace a komunikace velmi obtížná. 

Napomáhá však k tzv. exteriorizaci, při níž dochází k j inak velmi obtížnému 

zvědomování implicitních (tacitních) znalostí, které učitel při jednání v pedagogických 

situacích využívá, což mu umožňuje vytvářet systémy, modely strategií k řešení 

problémů usnadňující jak analýzu nových situací, tak hledání postupů k jejich řešení. 

Ve své podstatě se jedná o proces podmiňující profesní růst, rozvoj odborných znalostí. 

Jak bude uvedeno níže, profesionálové se od začátečníků, s odkazem na R. Sternberga 

(2002), liší nejen množstvím znalostí, ale také jejich organizací a využitím. Znalosti 

odborníků tvoří uspořádaný systém, strategie pro řešení problémů mají podobu vysoce 

propojených znalostních souborů mající ve svém uspořádání hluboké strukturální 

shody. 

The International Encyklopédia of Education (1994)50 rozlišuje znalosti učitele 

rovněž vzhledem k jejich vázanosti na vědecké teorie či praktickou zkušenost a dělí je 

na paradigmatické a narativní. Tzv. paradigmatické znalosti obsahují vědecké teorie a 

principy využitelné ve vyučovací realitě. Tvoří fundament k organizovanému, hluboce 

propojenému schematickému myšlení jako předpokladu účinného rozhodování a 

jednání učitele. Podle L.S. Shulmanovy (1986)51 teorie profesních učitelských znalostí 

tvoří tento deklarativní typ znalostí tzv. principy, které jsou jedním ze třech typů 

znalostí propozičních. Principy vychází z empirického výzkumu. Tzv. maximy stojí na 

zobecněných praktických zkušenostech, tvoří je pravidla chování, osvědčené algoritmy 

řešení problémů. Dalším typem propozičních znalostí jsou tzv. normy jejichž základ 

stojí v etickém kodexu. Zajímavé na Shulmanem popsaných typech deklarativních 

znalostí je, že nevychází pouze z vědecko teoretické poznatkové báze, ale zohledňuje 

50 In: VAŠUTOVÁ 2004. 
51 In: KYRIACOU 1996; KOTÁSEK 2000; JANÍK 2004. 
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rovněž akumulovanou moudrost praxe52 a etický rozměr, bez kterého se pomáhající 

profese nemohou obejít. 

Tzv. strategické znalosti jsou podle Shulmana typickými znalostmi procedurálními. 

Mají aplikační charakter, váží se k procesům, postupům a strategiím používaným při 

řešení problémů v konkrétních vyučovacích situacích. 

I přes to, že podstatou deklarativních znalostí je jejich implicitnost a je u nich 

zdůrazňována vázanost na individuální zkušenost, vzájemná propojenost se znalostmi 

deklarativními, jejichž permanentní rozvíjení je předpokladem kvality procedurální 

domény, (jak o tom již bylo psáno s odkazy na R. Sternberga a M. Nakonečného), bývá 

u učitelských znalostí podtrhována právě ona implicitnost vztahující se k praktickým 

každodenním zkušenostem, situacím a příběhům ve své podstatě nezobecnitelným. Tzv. 

narativní znalosti (terminologií The International Encyklopédia of Education : 1994) 

tuto individuálně osobitou podobu znalostí váží na zautomatizované postupy až rituály 

každodenního profesního života učitele. L.S. Shulman používá termín případové 

znalosti (case knowledge)53, jež následně dělí, analogicky k znalostem propozičním, na 

prototypy, precedenty a paraboly. V konkrétní praxi se principy (propozičních znalostí) 

zrcadlí do prototypů. Precedenty bychom mohli charakterizovat jako typizované, 

v praxi úspěšné strategie, které se v teoriích přímo neobjevují. Paraboly54 jsou potom 

ve zkušenosti naplněné etické kodexy, konkrétní hodnoty, pravidla55. 

V učitelem analyzovaných situacích dochází, podle Shulmana, k testování 

propozičních, případových (a zákonitě také strategických) znalostí, které mohou být 

rekonstruovány, restrukturalizovány. Obdobně o tomto principu hovoří Huftonovo 

„ oprávněné přesvědčení" a Shonova „ akční teorie ", jak je popsáno výše. 

Další termín vyžadující bližší vysvětlení je tzv. kontextuální znalost (contextual 

knowledge). Svou podstatou a významem není nepodobná typům znalostí, které byly již 

několikrát zmíněny. Kontextuální znalosti jsou v Pedagogickém slovníku (PRŮCHA, 

WALTEROVÁ, MAREŠ 2003) definovány jako znalosti účelu, souvislostí a podmínek, 

jak dosáhnout potřebného cíle. Zároveň tyto znalosti odpovídají na otázky typu: proč 

něco udělat či neudělat, kdy, kde a za jakých podmínek (s.106). Uvedené pojetí 

52 „Accumulated wisdom of practice" In: JANÍK 2005:40. 
Používají se rovněž termíny epizodická či zkušenostní znalost (experiental knowledge). ( ŠVEC, 

2002,2004; JANÍK 2005). 
Ch. Winch (2004) zdůrazňuje v profesních znalostech tzv. praktické morální znalosti (practical moral 

knowledge). 
55 L.S. Shulman vymezuje stěžejní doménu profesních znalostí učitele jako znalosti obsahu (content 
knowledge), které se vtiskují do třech popsaných forem znalostí propozičních, případových a 
strategických. Blíže je o nich pojednáno 2.2.4. 
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odpovídá prakticistnímu charakteru znalostí tak, jak je uvedeno na v kapitole 2.2.1. 

Kontextuální znalosti jsou zde v jistém smyslu doplňující k znalostem deklarativním 

(vědět co, vědět že) a k znalostem procedurálním (vědět jak). Znalost kontextu se potom 

vztahuje k dalším důležitým okolnostem významným pro danou situaci, konkrétní 

řešený problém. 

Podíváme-li se na zpět na jádro kontextuální znalosti, které se vztahuje, vedle 

znalostí deklarativních a procedurálních, současně k vědění typu: vědět" proč" 

(pochopit kontext profesní role, význam aktivit a profesních činností), vědět „kde" 

(orientovat se a nacházet správné informace), vědět „kdo" (vztahy, kontakty, osoby 

které mohou při řešení problémů pomoci) a vědět „kdy" (mít smysl pro načasování, 

vystihnout nej vhodnější dobu, kdy se rozhodnout, kdy něco udělat, kdy něco ukončit), 

dostáváme se opět k jedné z domén kognitivní psychologie, kterou je proces řešení 

problémů. KDuncker (1935)56 charakterizuje proces hledání prostředků k dosažení 

žádoucího cíle, tedy proces řešení problémů, jako restrukturaci obsahující sled dílčích 

otázek (heuristických metod myšlení): „proč to vlastně nejde " (analýza situace); „ čím 

je to způsobeno" (analýza konfliktu); „co mohu potřebovat" (analýza materiálu, 

možných zdrojů pomoci) a „co vlastně chci" (analýza cíle) (s.309). Problém je 

v kognitivní psychologii spojován smyšlením. „Myšlení je řešení problémů v mysli, ... 

v tomto smyslu vychází z vědění , tj. z uspořádané zásoby informací, které má subjekt 

k dispozici, z poznatků více či méně systematicky uložených v paměti" (NAKONEČNÝ 

1998:301). Při řešení problému musí jedinec zvažovat celou šíři kontextu, který je 

relevantní pro příčinu vzniku problému nebo pro jeho možné řešení. „Problém vytyčuje 

cíl myšlení a cíl vyznačuje průběh procesu myšlení" (Dewey, 1988:36). K pojmu 

myšlení přiřazuje Dewey adjektivum „reflexní", protože reflexí rozumí „všestranné 

zkoumání", v němž nesmí být opomenuto nic podstatného: předmět reflexe musí být 

zkoumán ze všech stran, v různém světle, musí být mnohostranně zvažován " 

(NAKONEČNÝ 1998:302). 

Z výše uvedeného vysvětlení vyplývá, že procesy řešení problémů obsahují kromě 

deklarativních znalosti o problémech také procedurální znalosti o strategiích řešení 

těchto problémů, které v sobě zahrnují celý kontext relevantních proměnných 

intervenujících v dané problémové situaci (srov. STERNBERG 2001, 2002). Můžeme 

na základě tohoto tvrzení považovat kontextuální znalosti za typ procedurálních 

56 In: NAKONEČNÝ 1998 
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znalostí? Nebo tvoří znalosti svého druhu, jejichž podstatu a původní význam musíme 

hledat jinde? 

Souvislostem mezi řešením problémů a odbornými znalostmi57 se zabývá R. 

Sternberg ve své knize Kognitivní psychologie (2002). Na základě analýzy výsledků 

výzkumných šetření mnohých odborníků v této doméně shrnuje do několika 

významných, a zejména pro pedeutologii velmi inspirativních, závěrů. Sternbergem 

vymezené charakteristické rysy odborného řešení problémů jsou uvedeny 

v následujícím přehledu. 

Charakteristické rysy odborného řešení problémů 

Odborníci Začátečníci 
Využívají rozsáhlých, bohatých schémat, do 
kterých organizují velkou část deklarativních 
znalostí svého oboru. 

Využívají relativně chudých schémat, která 
zahrnují relativně méně deklarativních znalostí 
oboru. 

Znalosti mají dobře organizované a existuje mezi 
nimi v rámci schémat vysoký stupeň propojení. 

Znalosti mají špatně organizované a málo 
propojené. 

Problém sofistikovaně reprezentují na základě 
podstatných strukturálních podobností. 

problém reprezentují relativně hůře a naivně na 
základě vnější podobnosti s jinými problémy. 

Schémata zahrnují velký podíl procedurálních 
znalostí o strategiích problému vztahujících se 
k oboru. 

Schémata zahrnují relativně málo procedurálních 
znalostí o strategiích problému vztahujících se 
k oboru. 

Mají zautomatizované pořadí kroků v rámci 
strategie řešení problému. 

Malá nebo žádná automatizace pořadí kroků 
v rámci strategie řešení problému. 

Jejich řešení je vysoce efektivní, pokud je 
stanoven časový limit, řeší problémy rychleji než 
začátečníci. 

Jejich řešení je relativně neefektivní a problémy 
řeší pomaleji než odborníci. 

Přesně předvídají náročnost řešení jednotlivých 
problémů. 

Náročnost řešení jednotlivých problémů 
nepředvídají přesně. 

Pečlivě monitorují vlasmi strategie a procesy 
řešení problémů. 

Vlastní strategie a procesy řešení problémů 
monitorují nedostatečně. 

Vyznačují se vysokou přesností v dosahování 
vhodných řešení. 

Vyznačují se menší přesností v dosahování 
vhodných řešení. 

Při řešení neobvyklých problémů s atypickou 
strukturou stráví relativně více času reprezentací 
problému a volbou strategií. 

Při řešení neobvyklých problémů stráví relativně 
méně času reprezentací problému a volbou 
strategií. 

Když obdrží nové informace, které stojí 
v protikladu s původní reprezentací problému, 
prokazují flexibilitu ve volbě vhodnější strategie. 

Prokazují menší schopnost adaptace na novou 
informaci, která stojí v protikladu s původní 
reprezentací problému. 

(STERNBERG 2002: 147). 

V oblasti řešení problémů se začátečníci liší od odborníků (expertů) v tom, jak třídí 

problémy, popisují hlavní podstatu těchto problémů a určují a popisují metody řešení 

problémů. Liší se nejen množstvím znalostí, ale také jejich organizací a využitím. 

Znalosti odborníků tvoří uspořádaný systém, schémata řešení problémů tvoří vysoce 

propojené soubory znalostí, jejichž uspořádání vykazuje hlubší strukturální shody. 

57 R. Sternberg (2002) užívá termín „odborná znalost" pro oblast znalostí, která je specifická pro 
konkrétní profesní oblast. Z tohoto pojetí následně vyjdeme při úvahách o znalostech v profesi učitelské. 
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„Odborníci mnoho kroků provádějí automaticky, což jim obvykle usnadňuje řešení 

v dané oblasti odborné znalosti. Když problémy obsahují nové prvky, které vyžadují 

neobvyklé strategie, může automatizace některých postupů řešení brzdit, přinejmenším 

dočasně. Vysoká odbornost v určité oblasti je většinou vnímána jako výsledek 

zkušeností. Nicméně, nelze podceňovat význam nadání, které pravděpodobně značně 

zvyšuje rozdíly mezi různými odborníky" (STERNBERG 2002:423). 

Porovnávání kvality vykonávaných profesních činností odborníků a začátečníků 

vytvořilo prostor problematice rozvíjení odborných znalostí. Blíže se jí věnuje 

následující kapitola. 

2.2.3 Rozvíjení odborných znalostí 

Vraťme se nejprve k J. Andersonovi, jež vysvětlil proces získávání procedurálních 

znalostí a popsal vněm tři stupně vývoje: kognitivní, asociativní a autonomní. 

Kognitivní stupeň reprezentuje explicitní pravidla nově osvojovaného postupu s nimiž 

se jedinec seznamuje a přemýšlí o nich, uvědomuje si dílčí činnosti obsažené v daném 

postupu a zákonitosti, která při nich musí dodržovat. Asociativní stupeň se váže 

k intenzivnímu procvičování explicitních pravidel. Jedinec proniká hlouběji do 

porozumění pravidlům, uvědomuje si situační kontext jejich použití. V průběhu 

autonomního stupně dochází k stále větší automatizaci při užívání pravidel, struktury 

činností nabývají na implicitě, nakonec jsou integrovány do jedné koordinované řady 

akcí (proces tzv. skládání - composition). Dané procedury jsou jedinci schopni 

vykonávat s vysokou mírou rychlosti a přesnosti. Andersonem popsaná proceduralizace 

je procesem, „v jehož průběhu transformujeme pomalé explicitní informace o postupech 

(„vědět to") do rychlých, implicitních užití těchto postupů („vědět jak")" 

(STERNBERG 2002:305). Další typickou stránkou proceduralizace je tzv. ladění 

produkce. Prolínají se vněm procesy zobecňování (umožňující použít informaci 

získanou ve specifické situaci na široké spektrum dalších situací, „neboli generalizoval 

existující pravidla tak, abychom je užili v nových podmínkách" (STERNBERG 2002 

1999:305) a rozlišování (dovednost použít relevantní informaci z jinak typově odlišné 

situace na problém jež řešíme58. 

58 Uvedený Andersonův model reprezentace poznatků vychází z počítačových modelů lidské inteligence 
předpokládající zpracovávání informací krok po kroku. Psychobiologické výzkumy lidského mozku však 
dokládají, že je mozek schopen zpracovávat informace jak paralelně (krok za krokem) tak sériově 
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V. Švec (1998) inspirován psychologickými teoriemi psychologů P. J. Gaľperina, Z. 

A. Rešetovové, N.F. Talyzinové a J. Piageta vymezil šest klíčových etap - „momentů" 

procesu osvojování dovedností. První etapa motivační se soustřeďuje na vědomé 

potřeby jedince, význam, jež dané dovednosti přisuzuje. Druhou etapou je orientace 

subjektu v osvojované dovednosti a jedinec v ní získává primární informace o dané 

dovednosti, o její rozvinuté podobě, seznamuje se s dílčími elementy jež obsahuje a 

postupy její realizace. Tato fáze odpovídá asociativnímu stupni J. Andersona. Orientaci 

v dané dovednosti však musí současně doprovázet její porozumění, pochopení principů, 

postupů řešení úloh a problémů. Již v této fázi postupně dochází k jistému novému 

způsobu orientace, kterýž je kvalitativně vyšší a nese s sebou stále rychlejší realizaci 

dovednosti, k níž navíc jedinec potřebuje méně informací. Ve třetí etapě krystalizace, 

asociativní stupeň J. Andersona, dostává nová dovednost stále rozvinutější podobu, 

jedinec si důkladněji uvědomuje strukturu dané dovednosti, jednotlivé činnosti při její 

realizaci. Dotváření dovednosti je čtvrtou etapou procesu. Jedinec je schopen si v této 

fázi uvědomovat, jak provádět jednotlivé činnosti lépe a efektivněji, začleňuje novou 

dovednost do širšího kontextuálního rámce, uvědomuje si její vztah k již osvojeným 

znalostem a zkušenostem a je atak schopen realizovat dovednost stále pružněji. Tato 

čtvrtá etapa V. Švece odpovídá v procesu proceduralizace J. Atkinsona autonomnímu 

stupni. V páté integrační etapě již dochází ke vzniku komplexnějších dovednostních 

struktur, ve kterých je nová dovednost plně implementována. Osvojenou dovednost je 

jedinec schopen použít v různých situacích, má tedy vyšší stupeň uplatnění a V. Švec ji 

nazývá dovedností „vyššího řádu". Integrací další dovednosti však získává novou 

strukturu také původní systém dovedností. Etapu integrace nazývá J. Atkinson „ laděním 

produkce ". 

Systematické studium paradigmatických východisek, teorií a výsledků výzkumů 

v kognitivní psychologii zabývajících se procesy myšlení, paměti a učení, jsou 

východisky pro konstruktivní řešení problematiky rozvíjení profesních učitelských 

znalostí. Andersonova teorie proceduralizace je jednou z mnoha a je potřebné ji 

konfrontovat s teoriemi dalšími. Mimo jiné k nim patří také intenzivně se rozvíjející 

problematika implicitního učení. I. Stuchlíková (2005) se věnuje této tématice 

(zpracovat velké množství informací najednou), přičemž se tyto procesy mohou kombinovat a prolínat, a 
to na různých úrovních (srov. STERNBERG 2001, 2002). 

54 



v kontextu, (v současné pedagogice často diskutované), intuitivní koncepce vyučování -

implicitní (subjektivní) teorie učitele59. 

V procesech implicitního učení si osvojujeme celou řadu znalostí, které mohou 

způsobit, že je naše jednání v určitých situacích efektivnější aniž bychom si tyto 

znalosti explicitně uvědomovali. I. Stuchlíková poukazuje na práci Mathewse a 

Roussela (1999), jež rozlišují tzv. zkušenostní (prožitou) a reflektivní kognici (ve smyslu 

poznání i poznávání). Zatímco zkušenostní kognice (s implicitní podstatou) usměrňuje 

naše chování směrem k efektivním strategiím, reflektivní kognice (symbolická 

s explicitní podstatou) má význam pro komunikaci, je uvědomovaná a její funkcí je 

„propojovat fragmenty implicitně získané kognice do uceleného, soudržného (a 

popsatelného) příběhu, mentálního modelu" (s.10). Funkční komplementarita 

zkušenostní a reflektivní kognice (jako implicitní a explicitní) je však obtížná a 

problematická, což prokazují tendence zkreslovat mentální modely, poněvadž nejsme 

schopni přesně poznat a komunikovat v činnostech realizované postupy. 

Jedním z dalších přístupů studujících znalostní systémy nepřístupné vědomé reflexi 

je tzv. intuitivní pojetí, intuitivní koncepce. 

Problém intuice coby vědeckého konstruktu je v psychologii otevřeným tématem60. 

Teoretická východiska se různí, avšak bez jejich hlubšího poznání bude pro nás obtížné 

porozumět intuitivním koncepcím vyučování (subjektivním teoriím učitelů) i 

problematice rozvíjení odborných znalostí vůbec. 

Intuitivní koncepce vyučování, intuitivní pojetí vyučování, implicitní teorie 

vyučování nebo subjektivní teorie (srov. ŠVEC 2002, 2004, 2005; STUCHLÍKOVÁ 

2005; JANÍK 2005). Jedná se o alternativní názvy pojmenovávající komplementární 

pohled na systémy implicitních a explicitních znalostí učitelů včetně inferenčních 

pravidel s výrazně individuálním charakterem, což z p ů s o b u j e jejich jedinečnost. 

Klíčovou proměnnou implicitních (subjektivních) teorií jsou implicitní (tacitní) 

znalosti. V souvislosti s procedurálními znalostmi již bylo poukázáno na jejich skrytost, 

obtížnou kognitivní reprezentaci a verbalizaci a zejména význam, který sehrávají 

v procesech učení (se profesi), vliv, který mají na rozhodování a jednání člověka. 

59 MANDEL, HUBER 1983; MARLAND 1995; TORFF, STERNBERG 2001.(In: NEZVALOVÁ 2000; 
STUCHLÍKOVÁ 2005; ŠVEC 2005). GAVORA 1990; MAREŠ 1990; MAREŠ, SLAVÍK, SVATOŠ, 
ŠVEC 1996; RUSSELL 1987; MARTZ, SHEPHERD 2003. 
60 NAKONEČNÝ 1998; STUCHLÍKOVÁ 2005. 
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Často citovaným autorem je v tematice implicitních znalostí filozof M. Polanyi 

(1962, 1967)61. Jeho teorie osobních znalostí (personál knowledge) zdůrazňuje 

individuálně subjektivní podstatu konstruování a uplatňování znalostí člověka, 

vycházející z jeho nitra, z vnitřních potencialit. Ty se však netýkají pouze kognitivních 

procesů, ale odráží rovněž doménu afektivní podpořenou motivy, zájmy a potřebami 

jedince. 

Polanyiho známé tvrzení, že „člověk může vědět více, než umí říct" však zahrnuje 

kromě zkušenostní báze poznání, osvojeného systému znalostí a osobnostních 

potencialit v jednotlivých rovinách rozvoje jedince rovněž další, obtížně uchopitelnou 

dimenzi, kterou je již zmiňovaná intuice. V intuitivním pojetí vyučování je 

charakterizována tušenými, laickými představami učitele o vyučovacích a učebních 

procesech. Ty mají mít, podle Torffa a Sterhberga (2002)62 dvojí povahu: primární 

(vrozenou) a sekundární (závislou na sociokulturních vlivech).63 „Systémy kulturně 

potvrzovaného pojetí usměrňují jednání začátečníků více než postupy a pojetí 

předávané experty v oboru. Stát se učitelem expertem tak není jednoduché, protože 

nestačí získávat znalosti a doufat, že vyústí v nahrazení neadekvátních prekonceptů a 

doplnění stávající intuitivní / implicitní teorie. Konceptuálni změna se neděje tak 

jednoduše" (STUCHLÍKOVÁ 2005:12). 

Implicitní (intuitivní) teorie jsou vědomé reflexi skryté a mají kořeny v genetických 

vlivech a v celoživotních zkušenostech kotvících v celém sociokultumím kontextu. 

Tvoří důležitou součást předpokladů k profesně žádoucímu rozhodování a jednání, 

poněvadž tyto procesy řídí a ovlivňují tak reálnou výuku, kterou učitel plánuje, realizuje 

a hodnotí. Jako takové musí být uváděny do vědomí, reflektovány a komunikovány, aby 

mohla být posouzena potřebnost jejich změny, což je proces systematický a 

dlouhodobý. 

Implicitní teorie učitele (mající subjektivní, tacitní charakter a vycházející 

z individuální, na zkušenosti založené ověřitelnosti) intervenuje do učitelova 

61 ŠVEC 2002,2004,2005; JANÍK 2005; STUCHLÍKOVÁ 2005; TRUNEČEK 2004; TONDL 2002; 
MARTZ, SHEPHERD 2003. 
62 In: STUCHLÍKOVÁ 2005. 

Typickým příkladem sekundární intuitivní koncepce je např. intuitivně ukotvený transmisivní modei 
vyučování , jehož nositelem jsou učitelé , kteří byli v tomto modelu vzděláváni. Jeho rekonceptualizace 
na žádoucí model konstruktivistický je však obtížná vzhledem ke skutečnosti, že intuitivní koncepce jsou 
vůči změnám rezistentní, (srov. HOLLINGSWORTH, 1989; STRAUSS, 1993, 1996) Na obtížnost 
konceptuálních změn upozorňuje rovněž Strauss (1996), když s odvoláním na další studie počítá 10 000 
hodin, které jsou zapotřebí pro osvojení si profese na expertní úrovni, zatímco zdroje prekonceptů sčítají 
více než 12 000 hodin které učitel stráví v roli žáka a studenta. V pedagogických a psychologických 
vědách se problematikou intuitivních teorií zabývá odvětví tzv. folk - pedagogiky a folk - psychologie 
(In: STUCHLÍKOVÁ 2005). 

56 



rozhodování a jednání v interakci s teorií explicitní, která vychází z objektivní 

perspektivy a je určována vědecky verifikovanými poznatkovými systémy. V reálné 

výukové praxi potom záleží na typu pedagogické situace a přístupu k jejímu řešení, 

které aktivuje spíše subjektivní či spíše objektivní učitelovu teorii. Poskytuje-li daná 

situace učiteli prostor k její podrobné analýze, k rozhodování o výběru potřebné 

strategie, mohou být využívány teorie objektivní. V situacích méně známých 

vyžadujících okamžité řešení se determinantou rozhodování stávají více teorie 

subjektivní, (srov. JANÍK 2005). Jedná-li se však o situace emočně vypjaté, v nichž 

učitel „ztrácí půdu pod nohama", odklání se, podle V. Švece (2005), rovněž od svých 

implicitních konceptů. 

Jistou podobnost mezi subjektivními a objektivními teoriemi popsal N. Groeben 

(1998)64. Definoval implicitní teorii jako „poznání sebe sama a světa, jako komplexní 

agregát se (značně implicitní) argumentační strukturou, která plní i funkce paralelní 

k vědeckým teoriím - vysvětlení, prognóza, technologie" (s.17). Obdobně Torff a 

Sternberg (2001)65 vidí v implicitních teoriích znalostní struktury jako podmnožiny 

kognitivních prezentací, jež nemusí být vědomě reflektovatelné a bez uvědomění se 

mohou rovněž aktivovat a intervenovat tak do efektivity reakcí na konkrétní situace, ty 

zabraňovat nebo podporovat. 

Význam výzkumů zákonitostí tvorby, využívání a sdílení odborných znalostí a 

způsobů jejich manifestace v objektivních a zejména subjektivních teoretických 

koncepcích učitelů je nezpochybnitelný a nepřehlédnutelný. Absence kvalitního 

pedagogického výzkumu řešícího problematiku odborných učitelských znalostí 

způsobuje stagnaci v zavádění koncepčních a kurikulárních změn do pregraduálního i 

postgraduálního učitelského vzdělávání a částečným dílem také zodpovídá za upadající 

prestiž učitelské profese. 

Problematikou rozvíjení a sdílení znalostí v prostředí učících se organizací se 

zabývali odborníci I. Nonaka a H. Takeuchi (1995)66. Popsali čtyřfázový cyklický 

proces utváření implicitních znalostí tvořící etapy socializace (sdílení), exteriorizace 

(artikulace), kombinování (restrukturalizace) a interiorizace (porozumění). Tento 

cyklický fázovitý model V. Švec (2002, 2005) doplnil o jeho pedagogickou aplikaci 

v přípravě učitelů na univerzitě v Leidenu. Obdobně modifikoval systém tvorby znalostí 

64 In: JANÍK 2005. 
65 In: STUCHLÍKOVÁ 2005;ŠVEC 2005. 
66 In: TRUNEČEK 2004; ŠVEC 2002. 
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v prostředí školy také D. H. Hargreaves z University of Cambridge. Podrobně jej popsal 

v článku nazvaném „ The knowledge - creating school" (1999). 

V první fázi socializace dochází transferu implicitních znalostí mezi zkušenějšími a 

méně zkušenými jedinci prostřednictvím např. skupinové práce, demonstrace, 

společných praktických činností. Jedná se o přenos a tvorbu tacitních znalostí pomocí 

původních tacitních znalostí. Proces sdílení je typickým pro tzv. učňovství. Učeň si 

osvojuje své odborné znalosti pomocí slov, učebnic a sledováním práce mistra, osvojuje 

si jednodušší a později složitější činnosti a přebírá tak mistrovy implicitní znalosti. Na 

leidenské univerzitě probíhá socializace studentů učitelství prostřednictvím setkávání a 

diskusí s cvičnými učiteli a řediteli škol. Je patrné, že je v této fázi žádoucí intenzivní 

systematický kontakt adeptů učitelství se zkušenými cvičnými učiteli odehrávající se 

prostřednictvím hospitací, event. zúčastněného, avšak skrytého pozorování výuky. 

S ohledem na implicitní teorie (resp. jejich charakter a tedy jistou nebezpečnost) jejichž 

nositeli jsou rovněž zkušení učitelé, by se však hospitace měly uskutečňovat u více než 

jednoho učitele. 

Při exteriorizad se v explicitní podobě tacitní znalosti verbalizují. Jde o proces, 

jehož záměrem je vytvořit z původní implicitní znalosti novou explicitní znalost, což je 

komplikované, a jak upozornil M. Polanyi (1967), může dojít při pokusu o 

externalizaci tacitní znalosti k jejímu zničení. 

Proces artikulace se neobejde bez třetí „zasvěcené" osoby, jež se pokouší 

pozorovanou tacitní znalost pochopit, charakterizovat, popsat a tím zpřístupnit dalším 

jedincům, čehož není původní majitel skryté znalosti schopen. Prostředníkem se 

v exteriorizad stávají příběhy, metafory, analogie či modely. Slovy H. Tillema 

z univerzity vLeidenu probíhá artikulace v kontextu požadavků na profesionální 

rozvoj, které si student uvědomuje a verbalizuje v podobě znalostí potřebných 

k osvojení. 

Fáze kombinace vyjadřuje tvorbu nové explicitní znalosti z původní, staré explicitní 

znalosti. Označuje se rovněž jako spojování explicitních znalostí. Původní znalosti 

pochází z rozličných zdrojů (dokumenty, pracovní záznamy, v případě učitelů se může 

jednat o psané přípravy na vyučování, terénní záznamy z pozorování, deníky apod.) a 

přenáší se různými cestami (osobní či pracovní setkání, konzultace, analýzy hospitací 

apod.). Spojování (konstruování) znalostí67 se v univerzitním vzdělávání učitelů 

67 Je zapotřebí poukázat na rozdílnou terminologii překladu u fáze kombinování - V. Švec ji blíže 
vysvětluje pojmem restrukturalizace, zatímco J. Truneček pojmem sdílení. U fáze interiorizace se jedná o 
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v Leidenu uskutečňuje prostřednictvím sociální facilitace, při níž studenti spolupracují 

na řešení vybraných pedagogických situací. 

Čtvrtá fáze interiorizace (porozumění, osvojování) je procesem v němž se původní 

explicitní znalost interiorizuje do podoby znalosti tacitní. Tato tvorba probíhá na 

individuální úrovni a je založena na učení se při činnosti. Zdrojem vzniku nových 

implicitních znalostí jsou zde přímé studentovy zkušenosti z prvních vyučovacích 

pokusů. Bez průběžných a souvislých pedagogických praxí nemůže tato poslední fáze 

tzv. znalostní spirály vůbec proběhnout. 

Do všech popsaných fázích utváření implicitních znalostí je zapotřebí zakotvit 

rovněž metakognitivní dovednosti adepta učitelství - učitele. Veškeré pedagogické 

zkušenosti pocházející z hospitací, konzultací i přímých vyučovacích pokusů je nutné 

reflektovat samotným studentem, aby mohlo docházet k vědomému porozumění jeho 

vlastního subjektivního pojetí vyučování a učení jako základu profesního růstu (srov. 

KETTLE a SELLARS 1996; MARLAND 1995).68 Sternberg (2001, 2002) upozorňuje 

na přínos řešení nestandardních situací, do nichž jsou angažováni rovněž studenti. 

Richardson (1996) a Jofili a Watts (1995) shodně poukazují na možnosti zapojit 

studenty do akčních výzkumů ve škole a do zkoumání vlastních praktických 

zkušeností69. 

Schéma znalostní spirály, jak ji prezentují Nonaka a Takeuchy (1995), vystihuje 

proces tvorby odborných znalostí s ohledem na jejich sdílení tak, aby se z podniků, 

firem (a rovněž také škol) mohly stát učící se organizace, v nichž se ve vzájemných 

sociálních kontaktech uskutečňuje permanentní vzdělávání jejich členů. Níže uvedené 

schéma jednoznačně poukazuje na nezbytnost proaktivní spolupráce a vzájemného 

profesního sdílení všech lidí dané kultury, daného týmu. Na počátku znalostní spirály 

stojí jedinec coby subjektivní nositel tacitních znalostí. Pouze za pomoci dalších 

zainteresovaných jedinců (kolegů, ředitelů, ale rovněž např. odborníků z řad 

vysokoškolských učitelů) se ona skrytá znalost může dostávat do porozumění ostatním a 

podnítit tak vznik nových znalostí obou typů, kdy v případě tacitní znalosti může být 

spirála započata znovu. 

porozumění (slovy V. Švece) nebo osvojování (slovy J. Trunečka). (srov. ŠVEC, 2002, 2005; 
TRUNEČEK 2004). 
68 In: ŠVEC 2002. 
69 Tamtéž. 
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Tacitní Tacitní 
> 

Socializace Externalizace 
Tacitní Explicitní 

Zkušenost Artikulacc 

Kombinace Internalizace 

Tacitní Explicitní 
Osvojování si Spojování 

Explicitní Explicitní 

(TRUNEČEK 2004:58) 

Na důležitost interaktivního propojení formálního univerzitního vzdělávání učitelů a 

samotných škol poukázaly autorky tzv. turbínového modelu M. L. Ling a N. Mackenzie 

v duchu dynamické interakce mezi vysokoškolskými učiteli, jež se pokouší inovovat 

přípravné vzdělávání učitelů a školami, které chtějí na této inovaci participovat. Změny 

kurikula pregraduálního vzdělávání vychází z potřeb školské praxe a umožňují tak 

recipročně její žádoucí proměnu. Adepti učitelství jsou přítomni těmto permanentním 

změnám v pohybu (metaforickým vyjádřením - pohybům turbíny) a bezprostředně se na 

nich podílejí. 

Holandští odborníci F. Korthagen a B. Lagerwerf (1996)71 popsali model rozvíjení 

profesních učitelských znalostí vycházející ze zkušenostního učení. U studentů učitelství 

je od počátku počítáno s jejich vlastními subjektivními zkušenostmi. Již od počátku 

studia se zohledňují a systematicky rozvíjejí. Obsahem první etapy studia jsou hospitace 

ve školách. V této první fázi dochází, podle autorů modelu, k vytváření jakýchsi 

„obrysů" či „tvarů" formujících se odborných znalostí. V. Spilková (2003) 

pojmenovává v procesu gradace studentského pojetí výuky tuto fázi prekoncepcí a 

poukazuje na její silně emocionální charakter, neboť vychází z individuálních 

zkušeností studentů učitelství s výchovou a vzděláváním. 

(2001 )70. Pokusily se zachytit trendy v profesním rozvoji učitelů v Austrálii nesoucí se 

70 In: LUKÁŠOVÁ 2003. 
71 In: ŠVEC 2005. 
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V druhé etapě F. Korthagena a B. Lagerwerfa sehrává důležitou roli sebereflexe 

prvních pedagogických zkušeností studentů. Původní implicitní teorie dostávají 

možnost se proměňovat a dostávají podobu již ucelenějšího „schématu". 

K zvědomování prekonceptů výuky dochází pomocí slov a obrazů. Podle V. Spilkové 

má tato fáze gradace subjektivní učitelovy teorie charakter krystalizace a 

prostřednictvím prvních vyučovacích zkušeností a studia pedagogicko-psychologických 

teorií se vytváří základy již vlastního pojetí výuky u adeptů učitelství, jež ovlivňují 

průběh profesních činností, avšak stále jsou obtížně komunikovatelné. 

Ve třetí etapě je v holandském modelu pokračováno se systematickým a 

reflektovaným rozvíjením implicitních teorií, které nabývají ucelenější, vnitřně 

strukturovanější podobu. Podle Korthagena a Lagerwerfa provází tuto etapu vznik 

profesních učitelských znalostí, což předpokládá, že student tyto znalosti nejen 

prakticky ovládá, ale rovněž jim rozumí. V pojetí V. Spilkové se jedná přímo o fázi 

reflexe. Studentova - učitelova subjektivní teorie již má propracovaný, racionální a 

teoreticky reflektovaný charakter umožňující kriticky zkoumat vlastní činnosti, 

argumentovat je a hodnotit. 

Američtí odborníci Patrick a Pintrich (2001 )72 studující problematiku implicitních 

teorií vyučování a učení předpokládají, že stát se učitelem - expertem - vyžaduje přijetí 

nového pojetí, obvykle neporovnatelného s původním. Proto upozorňují na výjimečnou 

důležitost průběžných reflexí umožňujících dílčí změny těchto subjektivních teorií. Ty 

totiž tvoří předpoklady ke změně konceptuálni, která anticipuje vysokou profesionalitu. 

„Důležité pro studenty je ujasňovat si, jak jim jejich přesvědčení usnadňují nebo 

komplikují praktické vyučovací pokusy. Takto vedená reflexe může usnadnit potřebnou 

konceptuálni změnu,, (s.89). 

Tématem následující kapitoly jsou úvahy o strukturálním uspořádání a obsazích 

klíčových profesních učitelských znalostí. 

2.2.4 Obsah a struktura profesních učitelských znalostí 

Obecný model profesních učitelských znalostí popsali P.H. Winne a D. L. Butler 

(1996)73. Ve vzájemné komplementaritě vymezili procedurální, deklarativní, explicitní 

72 In: STUCHLÍKOVÁ 2005. 
73 In: ŠVEC 2005. 
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a implicitní znalosti, které obsahově sytil v oblasti sociokulturní, obsahové a 

metakognitivní. 

(ŠVEC 2005: 16) 

Není potřeba opětovně charakterizovat obecné atributy jednotlivých typů znalostí. 

Zaměřme se na význam, který jim autoři modelu přisoudili ve vztahu k učitelské 

profesi. 

Z hlediska formy tvoří deklarativní znalosti fakta, pojmy a teorie vztahující se 

k pedagogické realitě. Procedurální znalosti jsou znalostmi postupů a strategií. Např. 

jak ve výuce použít metody problémového učení. 

Explicitní a implicitní znalosti nemají v profesní doméně učitelství specifický 

význam. Ten mají až obsahy naplňující kombinace jednotlivých základních znalostí. 

Podle Winneho a Butlera mají pro učitele význam sociokulturní znalosti, kam řadí 

znalosti o kultuře školy a školní třídě. Jsou výsledkem zkušeností, jež učitelé v dané 

škole získají. Obsahové znalosti se dotýkají plánovaného, realizovaného a hodnoceného 

školního kurikula a strategií řešení výchovných problémů. Metakognitivní znalosti se 

vztahují k vlastnímu pedagogickému jednání a tvoří je znalosti vlastních potencialit, 

silných a slabých stránek; znalosti o sobě, vlastních cílech pedagogické činnosti a 

způsobech jejich vytyčování; znalosti o monitorování a hodnocení vlastních 

pedagogických činností. 

Další model profesních učitelských znalostí uvádí A.T. Pearson (1989)74. K pěti 

základním druhům znalostí řadí kauzální, normativní, empirické, předmětové a 

všeobecné. 

74 In: VAŠUTOVÁ 2004. 
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Podstatný význam mají podle Pearsona znalosti kauzální poněvadž, se týkají vztahů 

mezi učením a vyučováním, mezi produktem a procesem. Normativní znalosti jsou 

určující pro učitelovo rozhodování. Patří k nim cílové standardy v podobě vzdělávacích 

výstupů žáků. Normativní znalosti tvoří předpoklady učitelů k plánování a projektování 

výuky. Praktické zkušenosti učitelů spolu s jejich reflexí jsou základem vzniku 

empirických znalostí. Jsou rovněž obsahem všech ostatních znalostí, stejně jako znalosti 

předmětové. Ty jsou syceny obsahy vyučovacích předmětů. Všeobecné znalosti mají pro 

učitele jakýsi obecně formativní charakter, poněvadž zdůrazňují základy všeobecné 

vzdělanosti učitelů. Mají bezprostřední vliv na žáky, vtiskují se do psychosociálního 

klimatu školní třídy a školy, do kvality sociální pedagogické komunikace. A. T. Pearson 

předpokládá, že budou učitelé orientovaní ve společenském, ekonomickém, politickém 

dění v kontextu globálních problémů lidstva, v oblastech kultury a umění. 

Mezinárodní encyklopedie výchovy a vzdělávání (The International Encyklopédia 

of Education, 1994)75 popisuje šest základních druhů profesních učitelských znalostí. 

Didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge) zahrnují znalosti předmětu 

včetně jeho didaktické podoby. V profesních činnostech učitele se zrcadlí v popravě a 

realizaci vyučování. Znalosti o žácích a učení ( knowledge of learners and learning) 

obsahují znalosti osobnostních a vývojových charakteristik jednotlivých rovin rozvoje 

žáků, včetně etnických či socioekonomických specifik a dále znalosti o teoriích učení, 

motivace apod.. Znalosti z obecné didaktiky (knowledge of general pedagogy) v sobě 

integrují znalosti o všech klíčových kategorií obecné didaktiky, výukových metodách, 

organizačních formách při vedení a řízení školní třídy. Znalosti kurikula (knowledge of 

curriculum) se vztahují k problematice kurikulárních teorií, k tvorbě školního kurikula. 

Znalosti kontextu (knowledge of context) specifikuje encyklopedie s ohledem na 

situační proměnlivost podmínek výuky, školního života, včetně konotací, jež má na 

úrovni regionu a státu. Patří zde také učitelovo vědomí kontextu rodinného zázemí žáků 

a také hostorické, kulturní a filozofické fundamenty edukace. Znalosti sebe sama 

(knowledge of self) obsahují doménu reflektovaných osobních a profesních dispozic 

učitelů, vědomí hodnot atp. 

Podívejme se nyní na kategorizaci učitelských znalostí L.S. Shulmana (1986, 
7 f\ 

1987) a pokusme se uvedené modely komparovat. 

Shulmanův model profesních učitelských znalostí vychází z výzkumů kognitivních 

procesů žáků a učitelů, a to se specifickým zřetelem na procesy doprovázející „ učení se 
75 Tamtéž. 
76 In: SKALKOVÁ 1996; KOTÁSEK 2000;POULSON 2001; VAŠUTOVÁ 2004; JANÍK 2005. 
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vyučovat", v nichž jsou zohledněny jak kategorie obsahu (vyučovacího předmětu), tedy 

vyučovat „co" a kategorie procesu vyučování, tedy vyučovat ,jak", coby domény 

didaktické a s ohledem na možnosti žákova učení psychodidaktické (srov. POULSON, 

2001; JANÍK 2005). 

L.S. Shulman nejprve vymezil tri základní typy profesních učitelských znalostí, 

které charakterizoval jako propoziční, případové a strategické. Je o nich podrobněji 

pojednáno v kapitole 2.2.2.1. Proto pouze připomenu, že propoziční znalosti jsou 

znalostmi deklarativními, strategické procesuálními a případové vystihují specificky 

jedinečný druh znalostí vycházející z individuální pedagogické zkušenosti učitelů. 

Podstatné jsou pro doménu obsahu učitelských znalostí Shulmanem popsané znalosti 

obsahu (content knowledge), jejichž tri základní druhy se mohou v právě uvedených 

třech formách organizovat. Jedná se o znalosti vědních a předmětových obsahů (subject 

matter content knowledge)77. Jsou tvořeny strukturovanými systémy poznatků daného 

vědního oboru / vyučovacího předmětu, přičemž se předpokládá, že učitel tomuto 
78 

systému rozumí . Didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge) se 

vztahují k postupům, procesům a strategiím vyučovacích činností učitele. Je zde 

zakomponována rovněž doména psychodidaktická, poněvadž Shulman řadí k těmto 

znalostem také kontext podmínek ovlivňující učení, které funkčně doplňují rozličné 

formy reprezentace učiva. Znalosti kurikula (curriculum knowledge) se specificky 

obrací k didaktickým prostředkům, konkrétně k médiím, které učitel využívá ve 

prospěch mezipředmětové integrace učiva. 

Na základě výzkumů, které Shulman (1987)79 věnoval profesionální učitelské praxi 

a expertnímu jednání učitelů, definoval sedm kategorií profesních učitelských znalostí, 

které jsou obsaženy v tzv. poznatkové bázi učitelství (knowledge base for teaching). 

„Jde o kodifikovaný nebo kodifikovatelný agregát poznatků, dovedností, porozumění a 

technologie, etiky a dispozic, kolektivní zodpovědnosti - a současně způsob, jak je 

reprezentovat a komunikovat" (Shulman 1987: 4).80 

Jako prostředek srovnání s výše uvedenými modely profesních znalostí učitele 

využiji těchto sedm Shulmanových kategorií poznatkové báze učitelství. 

77 V zahraniční odborné literatuře se rovněž používá termín znalost předmětu - subject knowledge (srov. 
POULSON 2001). 
78 Slovy K.F. Cochrana, J.A. De-Ruitera a R.A. Kinga z Univerzity of Northen Colorado, kteří vycházeli 
ze Shulmanova modelu učitelských znalostí pro tvorbu kurikula přípravného učitelského vzdělávání fte o 
něm pojednáno níže): „učitel rozumí tomu, čemu má vyučovat a vyučuje tomu, čemu rozumľ 
(LUKÁŠOVÁ 2003:36). 
79 In: POULSON, 2001; JANÍK 2005. 
80 In: JANÍK 2005:41. 
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Znalosti obsahu, didaktické znalosti Shulmana jsou v encyklopedii The 

International Encyklopédia of Education (dále mezinárodní encyklopedie) zahrnuty 

pod kategorií nesoucí stejný název - didaktické znalosti obsahu. V modelu A.T. 

Pearsona odpovídají těmto typům znalosti předmětové a částečně také kauzální, které 

respektují psychodidaktický princip vztahů učení a vyučování. Ty jsou v Shulmanových 

didaktických znalostech obsahu zakotveny rovněž, je jim ale vyčleněno specifické místo 

ve znalostech o žákovi a jeho charakteristikách (knowledge of learners and trheir 

charakteristics), které mezinárodní encyklopedie pojmenovává jako znalosti o žácích a 

učení (knowledge of learners and learning). Znalosti obecné didaktiky (knowledge of 

generál pedagogy) mezinárodní encyklopedie a obecné pedagogické znalosti (generál 

pedagogical knowledge) L.S. Shulmana jsou - zdá se - dva rozdílné překlady stejného 

obsahu. 

T. Janík překládá obsah Shulmanovy kategorie „generál pedagogical knowledge" 

jako "znalosti vztahující se k obecným principům a strategiím řízení a organizace třídy 

(např. udržování kázně ve třídě, vedení diskuse s žáky, realizování skupinové práce, 

zkoušení" (2005:42). J. Vašutová překládá kategorii obecných znalostí z didaktiky 

mezinárodní encyklopedie jak „znalosti zahrnující organizaci a řízení třídy a obecné 

metody vyučování, strukturu vyučování a uspořádání vyučovací hodiny" (2004:88). 

Vzhledem k vysvětlení T. Janíka (2005), že obsah pojmu „pedagogical" vymezuje v 

terminologii anglického jazyka doménu vyučovacích činností, zdá se být výstižnější 

český ekvivalent obecné didaktické znalosti. Rovněž profesní činnosti, které jsou 

shodně v obou kategoriích uvedeny, ukazují spíše na doménu didaktickou. Pokud 

bychom se navíc v české akademické pedagogické obci shodli na termínu pedagogické 

znalosti učitele coby profesně specifických, odborných znalostí učitelů, tvořil by název 

pedagogický jakési zastřešení, jehož didaktická složka by byla jeho podmnožinou stejně 

jako je obecná didaktika jednou z pedagogických věd. 

Podíváme-li se na znalosti kurikula, odpovídá jejich obsah v mezinárodní 

encyklopedii (týká se kurikulárních teorií a školního kurikula) obsahu Pearsonových 

normativních znalostí (jako znalostí vzdělávacích výstupů žáků zakotvených v cílových 

standardech). Shulman u znalostí kurikula klade důraz na didaktické prostředky, média 

a další „profesionálnínástroje" (JANÍK, 2005:40) umožňující realizaci kurikula. 

Znalosti o kontextu vzdělávání jsou u Shulmana (knowledge of educational context) 

charakterizovány shodně s mezinárodní encyklopedií (knowledge of kontext). 

Upozorňují na princip sociální relevance školního vzdělávání zasahující do vyšší úrovně 

65 



rodiny, lokální komunity, regionu a státu. Učitel by měl mít v této oblasti základní 

znalosti o historii a kultuře dílčích prvků tohoto kontextu. Mezinárodní encyklopedie 

zahrnuje do této domény rovněž filozofické, kulturní a historické základy vzdělání, 

které A.T. Pearson zařazuje k znalostem všeobecným. Těm dává L.S. Shulman 

svébytné místo ve znalostech o cílech, smyslu a hodnotách vzdělávání. 

Znalosti metakognitivní zahrnující soubory sebereflektivních dovedností 

pojmenovávají ve znalostním modelu P.H. Winne a D.L. Butler a mezinárodní 

encyklopedie, která je nazývá jako znalosti sebe sama. Reflexi považuje A.T. Pearson 

jako podstatu empirických znalostí jež vznikají z praktických zkušeností učitele. 

Není pochyb, že je konstrukt znalostí zcela specifickou klíčovou kategorií 

pedeutologie, která svým rozsáhlým, vnitřně integrovaným obsahem v doméně učitelské 

profese vyžaduje zvláštní pozornost teoretickou i výzkumnou. Je obtížné, stejně jako u 

konstruktu kompetence, operacionalizovat definici profesních učitelských znalostí. 

Velmi výstižné se zdá pojetí praktických znalostí učitelů A. Zantiga a jeho kolegů 

(1998)81. Profesní učitelské znalosti tvoří „amalgam veškeré učitelovy kognice -

deklarativních i procedurálních znalostí, přesvědčení a hodnot, jež ovlivňují aktivity 

učitele před vyučováním, v jeho průběhu i po vyučování". 

V následující kapitole se vrátíme zpět k pojmu profesní kompetence učitele a blíže se 

zaměříme na jejich strukturu a dílčí obsahy. Ještě před tím je ale zapotřebí vyjasnit 

terminologické dilema obsahových relací pojmů znalost a dovednost. Osobně bych se 

přikláněla k Sternbergovu (2001, 2003) pojetí dovedností jako podmnožině znalostí a 

navrhovala bych částečnou modifikaci již uvedené definice profesních učitelských 

kompetencí: 

„Profesní kompetence učitele jsou otevřeným a rozvoje schopným systémem 

profesních kvalit, které pokrývají celý rozsah výkonu profese v komponentách systému 

odborných znalostí (systému deklarativních a procedurálních odborných znalostí) 

(původně znalostí, dovedností, zkušenost82), postojů a osobnostních předpokladů, které 

jsou vzájemně provázané a chápané celostné. Kompetence umožňují učiteli vykonávat 

profesní činnosti v žádoucí kvalitě a vyjadřují jeho obecnou připravenost vyrovnat se 

s nároky všech profesních rolí a současně s tím zachovat potřebnou míru autenticity 

vlastní osobnosti. Profesní kompetence vyjadřují základní smysl a cíl učitelovy profese; 

81 In: JANÍK 2005:45. 
82 Faktor zkušenosti by se rovněž nemusel v definici profesních kompetencí zdůrazňovat, neboť je 
samozřejmou součástí znalostí. Procedurální znalosti nejsou bez přímé zkušenosti osvojitelné. 
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smysl a cíl vtiskují této profesi charakter povolání k jedné z antropologický základních 

služeb." 

2.3 Obsah a struktura profesních kompetencí učitele 

Poslední část této druhé kapitoly je soustředěna k obsahům klíčových profesních 

učitelských kompetencí tak, aby bylo vytvořeno východisko k navazující, ústřední 

kapitole této práce a tedy k výzkumné kompetenci učitelů. 

Navržený kompetenční model obsahuje následující komponenty: osobnostní 

kompetence; pedagogicko-psychologická kompetence (ve vztahu k dítěti v roli žáka a 

ve vztahu k sociálně-kulturnímu kontextu výchovy a vzdělávání); kompetence 

předmětově-oborová, obecně didaktická a psychodidaktická; kompetence diagnostická 

a reflektivní a kompetence výzkumná. 

Nedá se říci, že by níže definované kompetence předkládaného modelu byly 

v čemkoli specifické. Vycházím z předpokladu, že je žádoucí nevnášet do systému 

profesních kompetencí učitelů nejasnosti v podobě dílčích dovedností, které bychom se 

pokoušeli v jistém smyslu pozvednout na významově vyšší úroveň kompetence, což 

s sebou mimo jiné přináší stále nové, rozšiřující se struktury kompetenčních modelů 

učitelské profese. Nepokoušela jsem se rovněž hledat nové termíny pro označení 

jednotlivých kompetencí, ale zvolit zavedené odborné výrazy vystihující jejich 

obsahovou podstatu. Jistým klíčovým specifikem navrženého modelu jsou dvě poslední 

kompetence - diagnostická a reflektivní a následně výzkumná. Důvody pro takovéto 

vymezení jsou blíže argumentovány v navazující kapitole III. 

Osobnostní předpoklady / osobnostní kompetence 

Doména osobnostních kvalit učitele patří k zásadním. Permanentně reflektované a 

rozvíjející se potenciality v rovinách kognitivní, emocionální, morálně-volní a sociální 

stojí coby fundamenty ve všech pomáhajících profesích, učitelství nevyjímaje. 

Kompetence osobní, osobnostní, sociální, personální, psychosociální, komunikativní, 

sociálně vztahová (interaktivní, komunikativní, kooperativní), profesně a osobnostně 

kultivující. Jedná se o rozličné názvy s nepodobným obsahem. 

Celá škála osobnostních předpokladů by se dala shrnout pojmem vícefaktorová, 

mnohodetná inteligence (multiple intelligence). Gardnerem (1993) popsané formy 
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personální, logicko-matematické a jazykové inteligence, (v případě učitelů primární 

školy rovněž hudební, prostorové i tělesně-pohybové inteligence), vstupují rovněž do 

diskusí vedených k dilematům o předpokladech k učitelství. Zpravidla záleží na vědním 

či uměleckém oboru, který je pro daného odborníka „mateřským" a který částečně 

vysvětluje preferenci pouze jedné z mnoha forem inteligence. „ Obecně řečeno, téměř 

všechny obory vyžadují schopnosti několika inteligencí a každá inteligence se může 

uplatnit v celé řadě oborů, které v dané kultuře existují" (GARDNER 1993:16). 

Ambicí této práce není podrobně analyzovat rozličné struktury či formy inteligence 

člověka a vztahovat je k učitelské profesi. Zaměřme se ale detailněji na vybrané formy 

inteligence a pokusme se najít inspiraci pro doménu osobnostních kvalit. 

Tzv. personální inteligence (personál intelligence) je charakterizována dvěma 

aspekty. Jednak souborem schopností poznávat sebe sama, rozumět vlastnímu citovému 

životu, vlastnímu chování a podle toho jednat ve vnějším životě - intrapersonální 

inteligence (intrapersonal intelligence) a jednak souborem schopností umožňujícím 

poznávat a porozumět druhým, rozeznávat jejich náladu, motivaci, potřeby, ty 

zohledňovat a reagovat na ně - interpersonální inteligence (interpersonal intelligence) 

(GARDNER 1993)83. Intrapersonální nebo též emoční inteligence (emotional 

intelligence) v jazyce G.J. Fiesta, F. Barrona, D. Golemana charakterizuje schopnosti 

plného prožití života, zvládání každodenních problémů, rozpoznávání 

mnohovrstevnatosti vlastních emocí včetně jejich uplatňování v osobním i pracovním 

životě. Někteří psychologové shrnují tyto vlastnosti pojmem citová vyzrálost. 

Interpersonální inteligence či inteligence sociální (sociál intelligence) E.L. Thorndika 

představuje soubor schopností jednat s lidmi, konstruktivně řešit mezilidské konflikty, 

být empatický, citlivý k mezilidským vztahům, zběhlý v sociální komunikaci (srov. 

GARDNER 1993; GOLEMAN 1997; BROCKERT, BRAUNOVÁ 1997; HARTL, 

HARTLOVÁ 2000). 

Intra i interopersonální inteligence jsou komplementárně propojeny. Porozumění 

sobě je základem pro porozumění druhým, vnímavost k vlastním emocím tvoří základ 

empatie jako schopnosti zacházet s emocemi, vcítit se do pocitů a jednání druhých ve 

snaze jim porozumět. 

83 Inspirativní je Gardnerovo rozšiřující se strukturování základních lidských schopností, což v oblasti 
personální inteligence znamenalo její rozšíření na schopnosti pěstovat vztahy a udržovat si přátele, 
schopnost řešit konflikty, talent pro analýzu společenských vztahů a vůdcovský talent. (srov.GOLEMAN 
1995) 
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Obecně je konstrukt inteligence systémem schopností člověka odpovídat na 

podněty z okolního světa nej lepším možným způsobem, samostatně, konstruktivně 

reagovat na nároky, jež jsou na něj kladeny v osobním i profesním životě, schopnost 

vyřešit situace, pro něž nemáme dostatek zkušeností. Inteligenci charakterizuje celá řada 

schopností (vztahujících se k paradigmatickým východiskům odborníků 

psychologických věd). Myslet (divergentně, konvergentně), chápat, usuzovat, 

vyvozovat, zobecňovat, hodnotit, orientovat se v nových situacích na základě určování 

podstatných souvislostí a vztahů, přizpůsobit se novým požadavkům, schopnost učit se 

ze zkušeností a tyto využívat, plánovat úkoly, řešit nové problémy ale rovněž být 

zvídavý, iniciativní, vytrvalý84 (srov. ČÁP, MAREŠ 2000; HARTL, HARTLOVÁ 

2000). 

Paradigmatických východisek, které jsou pro psychology zabývající se 

problematikou inteligence určující, je celá řada. Ať již tyto systémy schopností (či 

pouze některé z nich) nazveme fluidními, krystalickými, matematicko-logickými, 

komponentovými nebo praktickými, nemůžeme je kontextově vytrhnout zvýše 

popsaných domén inteligence personální. Stejně tak nemůžeme s ohledem na žádoucí 

předpoklady k výkonu učitelské profese tyto kognitivní kvality přehlížet s tím, že jsou 

snad méně podstatné ve srovnání se schopnostmi popisovanými v rovině emocionálně 

sociální či morálně volní. 

Morální inteligence (moral intelligence) (srov. HAAS 1997) sehrává v úvahách o 

osobnostních předpokladech učitelů jednu z dalších klíčových rolí. Snad každý rodič by 

chtěl mít jistotu, že učitelé jejich dětí budou mít smysl pro morálku, budou čestní, 

spravedliví, prosociální, soucitní, ohleduplní, shovívaví a laskaví. Budou vnímat svou 

profesi jako přesvědčení o vlastní odpovědnosti, jemuž podřídí veškeré své osobní i 

profesní rozhodování nesoucí stopy zvnitřněných pozitivních hodnot a pevných postojů. 

V úvahách o žádoucích osobnostních kvalitách učitele je často diskutována také 

otázka jakéhosi osobního vyzařování, síly a kouzla osobnosti, kterou nelze trénovat či 

rozvíjet. Vtzv. charizmatickém pojetí povolání učitele (srov. SMÉKAL 2001) se 

v současné psychologii zkoumá tato charakteristika jako „flow fenomen", jehož 

význam se dá vyložit slovy „být unesen, plát, svítit". Napomáhá učiteli být člověkem 

s vizí, s tvořivým potenciálem, schopným komunikovat své vědění a inspirovat tím své 

žáky. Podstatu „flow fenomenu" tvoří podle M. Csikszentmihályi (1996) následující 

znaky: „náročná aktivita vyžadující určitou dovednost, díky níž svou činnost můžeme 

84 Teoreticky existuje téměř 150 různých složek inteligence, podle Spearmana je termín inteligence pouhý 
zvuk, slovo s tolika významy, že nakonec nemá žádný (srov. Hartl, Hartlová 2000). 
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úspěšně dokončit; plné soustředění na to, co děláme - splývání činnosti a vědomí; jasný 

a zřetelný cíl; okamžitá - průběžná - zpětná vazba; hluboké zaujetí, aniž bychom 

doprovodnou námahu cítili jako nepříjemnou; pocit kontroly nad tím, co děláme -

ovládání situace; sebezapomnění - mizí vědomí vlastního Já a starosti o ně; změněné 

vnímání plynutí času" (SMÉKAL 2001:42)85. Klíčovým se v pojetí „flow fenomenu" 

(a v učitelské profesi vůbec) stávají akty vůle86 a motivace87 tvořící v učitelské profesi 

nepřehlédnutelné místo. 

V. Spilková (1998) upozorňuje na kritiku tvorby souborů osobnostních kvalit a 

zvnitřnčných hodnot učitelů s argumentem, že se jedná o jakýsi „ideál" v učitelské 

profesi. Ideální a obtížně dosažitelná úroveň těchto předpokladů však nemůže znamenat 

rezignaci i na hledání možností pro jejich postupné rozvíjení, a to v osobním i 
• 88 profesním životě. 

Na závěr pojednání o osobnostních předpokladech k učitelské profesi bych ráda 

otevřela dvě otázky. První z nich se váže k názvu, který by výstižně komunikoval 

danou doménu, druhá se obrací k myšlence vymezení jistých obecně-profesních 

kompetencí. 

Kompetence osobní, osobnostní, sociální, personální, psychosociální, komunikativní, 

sociálně vztahová (interaktivní, komunikativní, kooperativní), profesně a osobnostně 

kultivující. Již v počátku zmíněné názvy, které se v naší odborné literatuře objevují ve 

vztahu k osobnostním předpokladům k učitelství. Používá se rovněž termín kompetence 

typu „beeing", který se pokouší shrnout to, jak profesionál myslí, co prožívá a jaké 

hodnoty a přesvědčení ho motivují.89 

Vzhledem k obsahu této domény se zdá být nej výstižnější používání názvu 

osobnostní nebo v terminologii J. Vaáutové profesně a osobnostně kultivující. Jsou v ní 

85 Zajímavé je tvrzení zastánců tohoto pojetí, že osobní vyzařování tvoří 50% celkového vlivu osobnosti 
na druhé, a to vedle působení kompetence - 42% a postavení - 8% (srov. SMÉKAL 2000). 
86 Teorií pedagogického rozhodování v kontextu utváření decizní kompetence učitele se dlouhodobě 
zabývá H. Lukášová-Kantorková (1989, 1990, 1992, 1999,2000). 
87 Na důležitost motivace poukazuje ve své studii Pfeffer (1994), ve které uvádí výsledky výzkumu 
prokazující, že firmy s vysoce motivovanými pracovníky dosahují trvale lepších výsledků než 
konkurence, přičemž příčinou této motivace je způsob vedení tedy kvalita managementu.(srov. KUBEŠ 
2004). 
88 V této souvislosti je zapotřebí zmínit odkazy na výzkumné práce Blooma, Druva a Andersona, 1983 ( 
In: PRŮCHA 1997) založené na metaanalýze výsledků již realizovaných výzkumů. Jejich autoři 
konstatovali, že osobnostní charakteristiky učitelů mají, coby determunující faktory, celkově slabý vliv 
na variabilitu učení žáků, a to jak v kognitivní tak v afektivní doméně. Důležitou se však zdá být 
interpretace těchto zjištění, které přisuzují vlivnější význam profesním činnostem učitele. 
89 Druhou oblast kompetencí tvoří v této terminologii typické projevy chování vážící se k specifickým 
profesním činnostem (tzv.kompetence typu „doing") (srov. BARHAM, K., WILLS, S.: Management 
Across Frontière, Berkhamsted: Ashridge management Research Group and Foundation for Management 
Education, 1992). 
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obsaženy všechny roviny rozvoje osobnosti člověka, čímž se vytrácí význam speciálně 

vyzdvihovat oblast sociální, či přímo komunikativní a kooperativní. 

Na druhém místě stojí otázka, zda by mohlo být žádoucí uvažovat o jakýchsi obecně-

profesních, tzv. generických kompetencích90, které jsou nezbytné coby primární 

požadavky pro všechny profese, jejichž význam stojí na sociálním, specificky lidském 

a pomáhajícím kontextu (vychovatelství, sociální práce, psychologické, pedagogické a 

speciálně-pedagogické poradenství, lékařství apod.). Problematika generických 

profesních kompetencí, jejich rozvíjení a diagnostikování ve všech úrovních rozvíjející 

se profesionality vyžaduje multidisciplinární řešení, na které jsem již poukázala ve 

vztahu k diagnostikování kvalit školního vzdělávání a žákova učení v počátku této 

kapitoly. 

Důvod, proč se věnuji možná příliš obšírně doméně osobnostních kvalit spočívá 

v otázce, zda-li je nutné samostatně vyzdvihovat vybrané osobnostní kvality jako např. 

flexibilita, otevřenost změnám, adaptabilita atp. a přisuzovat jim status samostatného 

druhu kompetence (např. adaptivní kompetence nebo v afektivní doméně 

intrapersonální a interpersonální kompetence). V jednotlivých kompetenčních modelech 

je patrná odborná orientace jejich autorů na dílčí, úzce vymezenou oblast. Jak píše J. 

Vašutová (2004:92), všechny přístupy vysvětlující specifika profesních kompetencí si 

mohou najít své adresáty. Otázkou zůstává, zda-li se přílišná obsahová 

nekompatibilnost v odborné terminologii pedagogiky nakonec nepodepisuje na vrubu 

její vědecké kvality a prestiže. 

Podívejme se nyní, které akcenty osobnostní kompetence zohledňují ve svých 

kompetenčních modelech naši současní odborníci V. Spilková (1996); V. Švec (1998); 

D. Nezvalová (2001); H. Lukášová (2003) a J. Vašutová (2004). 

Oblast osobnostních předpokladů v rovinách kognitivní a afektivní zdůrazňuje V. 

Švec vyčleněním osobnostní kompetence jako výchozí (metodické) kompetence a 

zdůrazňuje odpovědnost učitele za vlastní pedagogická rozhodnutí i důsledky, jež 

s sebou nesou; empatii a autenticitu, schopnost akceptovat sebe i druhé. V rozvíjející 

kompetenci vyčleňuje samostatné místo kompetenci adaptivní jako předpokladu 

orientovat se ve společenských změnách a tvůrčí kompetenci směřující především 

k inovacím pedagogické praxe. Sociálně komunikativní předpoklady řadí V. Švec 

90 Tzv. osobnostní pojetí kompetencí E. Erauta (1994) zdůrazňuje vymezení obecných schopností, 
dovedností a vlastností profesionálů (In: ŠVEC 1999; NEZVALOVÁ 2001). Termín generické 
kompetence v uvedeném významu používají Kubeš, Spillerová a Kurnický (2004). 
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samostatně pod výchozí (metodické) kompetence. Komunikativní kompetence je 

předpokladem k humanisticky orientované a účinné komunikaci v rozličných 

pedagogických situacích. Samostatnou komunikační kompetenci vymezuje rovněž V. 

Spilková. Zdůrazňuje význam této kompetence zejména u učitelů primární školy, 

poněvadž se u dětí mladšího školního věku tvoří základy řečové kultury a jazykové 

vnímavosti a citlivosti. H. Lukášová definuje kompetenci sociálně vztahovou 

(interaktivní, komunikativní a kooperativní) v níž zdůrazňuje problematiku tvorby 

vědomě pomáhajícího vztahu učitele a dětí, účinného využívání prostředků jednotlivých 

typů pedagogické komunikace, důsledky kauzálních atribucí, sebenaplňujících 

předpovědí. Poukazuje rovněž na sociální kontext profesních činností, na účinnou 

komunikaci a kooperaci s rodiči, kolegy a dalšími sociálními partnery. Tento aspekt 

zdůrazňuje J. Vašutová v kompetenci profesně a osobnostně kultivující a částečně také 

v kompetenci sociální, psychosociální a komunikativní, D. Nezvalová v kompetenci 

sebeřídící (řídit vlastní profesionální rozvoj), a to v její dílčí kompetenci podílet se na 

týmové práci. 

Podíváme-li se na oblast profesních učitelských znalostí, mohli bychom k doméně 

osobnostních kvalit přiřadit všeobecné znalosti A.T. Pearsona (1989)91 k nimž řadí 

základní znalosti o společnosti, kultuře a umění, o globálních problémech lidstva, o 

aktuálních problémech ekonomických a politických. J. Vašutová (2004:109) specifikuje 

znalosti této domény v kompetenci profesně a osobnostně kultivující. Upozorňuje na 

široký rozsah znalostí fdozofických, kulturních, politických, právních a ekonomických. 

S ohledem na potřebnou vyspělost kognitivních předpokladů jdoucích ruku v ruce s 

vnitřní motivací k učitelství, včetně jeho etického rozměru, vymezuje J. Vašutová 

požadavek na kvalitu vystupování učitele jako reprezentanta profese nesoucí základy 

osvojení profesní etiky a kvality argumentace pro obhájení svých pedagogických 

postupů. 

Mezi vědní disciplíny poskytující východiska odborným znalostem učitelů 

v osobnostní kompetenci patří zejména disciplíny psychologických věd (psychologie 

osobnosti, vývojová a sociální psychologie), dále zajisté filosofie (etika a axiologie), 

filosofie výchovy a filosofická antropologie. 

Důležitou součástí atributů osobnostní kompetence je u mnoha autorů důraz na 

učitelovy metakognitivní dovednosti. Doména reflektivní kompetence je spolu 

91 In: VAŠUTOVÁ 2004. 
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s kompetencí výzkumnou (viz kapitola 3) a osobnostní tzv. průřezová, poněvadž se 

projektuje do všech dalších oblastí způsobilostí učitelů. 

Pedagogicko-psychologická kompetence 

Kompetence pedagogicko-psychologická pokrývá svou šíří i svým obsahovým 

zaměřením prakticky celou profesní oblast, v níž se učitelství pohybuje. Mohli bychom 

říci, že tvoří nosný sloup učitelské profesi a je oním profesně specifickým, jež učitelství 

odlišuje od dalších sociálně pomáhajících profesí. Základní, hraniční a aplikované 

disciplíny pedagogických a psychologických věd vytváří odborný fundament, jakousi 

živnou půdu pedagogické praxi, pokud samozřejmě respektuje její potřeby a možnosti, a 

to svým profesionaliozačně modifikovaným obsahem. 

Termín pedagogicko-psychologický naznačuje, že nemůžeme učitelskou profesi 

nahlížet zcela separovanými zornými úhly zúžených paradigmat samostatně stojících, 

svébytných vědeckých odvětví, nýbrž teprve respektováním komplementarity věd 

studujících člověka se nám může podařit nahlédnout a porozumět kontextuální jevové 

složitosti, v níž se člověk v situacích výchovy a vzdělávání po celý svůj život nachází. 

(Vyčleněním aplikovaných a hraničních věd pedagogiky a psychologie je rovněž 

poukázáno na jejich bezprostřední propojenost s dalšími společenskými naukami.) 

I přes to, že obsahové pole psychodidaktické kompetence tvoří součást kompetence 

pedagogicko-psychologické, její místo v učitelské profesi je svébytné a určující natolik, 

že je žádoucí definovat ji zcela samostatně (byť současně neoddělitelně) od způsobilostí 

ostatních. 

Domnívám se, že se doména pedagogicko-psychologické kompetence učitelů 

primárně vtiskuje do dvou rovin, v nichž má své naplnění. První je dítě / žák a jeho 

individuálně vývojové potenciality jako určující princip vedoucí rozhodování ve všech 

aspektech výchovného a vzdělávacího prostoru, druhou pak sociálně kulturní prostředí 

jako následná klíčová determinanta vývoje a realizace vnitřních kvalit dítěte. 

Pedagogicko-psychologická kompetence ve vztahu k dítěti v roli láka 

Klíčovými principy výchovy a vzdělávání jsou, podle Z. Heluse (1993), respekt k 

potřebám dítěte, jeho individuálním zvláštnostem a potencialitám; tvorba podmínek 

„zdravého" učení, v němž má dítě prostor k individuálnímu vyjádření a setkání se sebou 
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samým v možnostech svého rozvoje, čímž realizuje své schopnosti a buduje tak víru 

v sebe sama. 

Dítě / žák / student se tak stává podstatným a cílovým adresátem, pro něhož má stále 

význam rozvíjet instituce školního vzdělávání a tvoří tak určující princip stojící v jádru 

každé učitelovy kompetence. Je to právě žák, který vstupuje se svými vnitřními 

možnostmi na cestu (snad) „celoživotního učení", přičemž základy motivace k této 

cestě mu mohou poskytnout právě učitelé. Nelze neodhlédnout od této antropologické, 

humanisticky orientované dimenze při formulování profesních učitelských kompetencí. 

Navíc, jak již bylo řečeno, je to právě kvalita žákova učení, v možné míře se rozvíjející 

jeho vnitřní potenciality, které mají být ukazatelem kvalit učitele, jeho profesních 

činností. Slovy Z. Heluse se jedná o tyto klíčové způsobilosti učitele umožňující mu 

aktivní, činné porozumění: 

„ - pro odkázanost dítěte/dospívajícího na vzdělávání/výchovu, která se vždy 

individuálně aktualizuje a je jedním ze základních zdrojů osobnostního růstu; 

- pro potenciality dítěte vzdělávat se, bez jejichž pochopení se veškeré vzdělávací 

snažení stává jen vnějším děním, které nevydává patřičně osobnostně rozvojové plody; 

- životním podmínkám a okolnostem dítěte/mladistvého, které se promítají do jeho 

vzdělávacích předpokladů 

- blokům a bariérám, které vzdělávací potenciality paralyzují a limitují a vůči kterým je 

třeba rozvíjet nápomocné intervenční programy" (2001:48). 

Zdůrazněný akcent na antropologickou dimenzi je patrný zejména v kompetenčním 

modelu H. Lukášové. Pojmenovává tuto kompetence jako vývojově rejlektivní, 

diagnostickou a pomáhající dítěti v roli žáka, jejíž působnost spadá do oblasti 

rozpoznávání hodnotové orientace, nalézání odpovědného vztahu k sobě samému a 

svému učení, v orientaci v multikulturním prostředí světa a orientaci v možnostech 

pohybu v komunikačních a informačních prostorech. Důležitost podpory rozvoje 

individuálních žákovských kvalit (zejména v oblasti zájmové a volní) a respekt 

k právům dítěte zařazuje J. Vašutová ke kompetenci pedagogické. Psychopedagogickou 

kompetenci zaměřuje V. Švec na osobnostní rozvoj žáků, na projektování jejich učení. 

Tvoří součást výchozí (metodické) kompetence. Identifikace potřeb žáků a respekt k nim 

řadí D. Nezvalová ke kompetenci řídící (řídit výuku), k jejím dílčím způsobilostem 

plánovat a úspěšně realizovat výuku. 

Zvýšené nároky na učitele zejména primární školy jsou v oblasti speciálně 

pedagogické způsobilosti, a to s ohledem na tendence redukovat praxi praktických 
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(speciálních) škol a plnohodnotně integrovat do škol běžných žáky se specifickými 

potřebami. Způsobilost pracovat s široce rozrůzněnou populací žáků tak klade na 

učitele nároky speciálně specifické, odrážející se rovněž v problematice kázně žáků a 

řešení výchovných situací. 

Pokud bychom projektovali tuto na dítě orientovanou kompetenci učitelů do sféry 

potřebných znalostí, využili bychom obsahů disciplín obecná pedagogika, teorie 

výchovy, sociální pedagogika (s akcentem na etnickou a multikulturní problematiku), 

speciální pedagogika, vývojová psychologie, sociologie dětství a výchovy. 

Poznatková báze učitelství L. S. Shulmana vymezuje samostatnou kategorii znalosti 

o žákovi a jeho charakteristikách stejně jako encyklopedie The International 

Encyklopédia of Education - znalosti o žácích a učení. Shulman navíc zařadil znalosti o 

cílech, smyslu a hodnotách vzdělávání. Znalost procesů a podmínek výchovy 

v teoretické i praktické rovině, a to včetně jejich psychologických, sociálních a 

multikulturních determinant a dovednosti spojené s orientací v kontextu výchovy a 

vzdělávání, včetně znalostí trendů ve vzdělávání a vzdělávacích soustav, zařazuje J. 

Vašutová ke kompetenci pedagogické. 

Pedagogicko-psychologická kompetence ve vztahu k socíálně-kulturnímu kontextu 

výchovy a vzdělávání 

Jádrem této kompetenční složky je podle Z.Heluse způsobilost „organizovat pod 

zorným úhlem vůdčího zřetele k hlavnímu adresátovi vzdělávání, tedy 

k dítěti/dospívajícímu život školní třídy a školy tak, aby byl modelem života , v němž je 

možné stát se osobností, v němž je možné zakusit smysluplnost, v němž je možné uplatnit 

se a být sám sebou, v němž je možné realizovat produktivní mezilidskou vzájemnost" 

(2004:56). 

Kvalita sociálních dovedností (jako např. navázat a udržet kontakt; účinně se 

dorozumívat při funkčním využití všech typů komunikace; vyslechnout druhé, 

respektovat je a tolerovat; být empatický a projevit zájem a spoluúčast; přijmout 

oprávněnou kritiku, orientovat se v mezilidských vztazích; spolupracovat, ochotně, 

otevřeně, asertivně a konstruktivně diskutovat a participovat na řešení problémů) tvoří 

jako součást osobnostních předpokladů (jak J e ° nich pojednáno v předcházející 

kapitole) přímou determinantu kvality sociálně-kulturní roviny školy. Význam této 

roviny, její určující postavení a šíře sféry jejího vlivu vyžaduje specifikovat 
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pedagogicko-psychologickou kompetenci učitelů samostatně také v této dimenzi. Mohli 

bychom vymezit tři stěžejní oblasti, v nichž působí. 

Primární jednotkou sociálního společenství školy je školní třída a její psychosociální 

klima, na jehož kvalitě se interaktivně podílí učitelé, žáci i rodiče. Neméně důležitou 

součástí je učitelský sbor včetně vedení školy a obě tyto jednotky doplňují rodiče 

(pokud se spolupráce posouvá za hranice školní třídy) a další sociální partneři školy. 

Ve všech těchto rovinách a dílčích oblastech kulturně sociálního života školy se 

pohybují způsobilosti učitele vytvářet klima založené na otevřenosti, vzájemné důvěře, 

a respektu všech jejich členů, ochotě sdílet zájmy, diskutovat, řešit problémy a 

spoluvytvářet tak soudržnou a kooperující pospolitost, jejíž členové mají zvnitřněné 

hodnoty respektující principy humanismu a demokracie. Slovy Z.Heluse (1993): chápat 

školu jako místo kvalitního sociálního soužití při nej různějších setkáváních a přesahovat 

tak její pouze výukovou funkci. 

Pedagogicko-psychologickou kompetenci jako znalost sociálně-kulturního kontextu 

výchovy a vzdělávání většina odborníků řadí ke kompetenci sociální, psychosociální a 

komunikativní (J. Vašutová), sociálně vztahové (H. Lukášová) nebo komunikativní (V. 

Spilková; V. Švec) nebo ke kompetenci sebeřídící (D. Nezvalová). 

V oblasti znalostí vymezuje L.S. Shulman, shodně s encyklopedií The International 

Encyklopédia of Education, znalosti o kontextech vzdělávání zahrnující učitelovu práci 

se skupinou žáků, školní třídou, učitelským sborem až po dopady, které může mít 

fungování školy na místní kulturu komunity, regionu. 

V obsazích vědních disciplín bychom hledali zdroje k odborným znalostem učitelů 

v oborech obecná pedagogika, sociální pedagogika a sociální psychologie, sociální a 

pedagogická komunikace, sociologie výchovy, kulturní antropologie, axiologie a 

psychologie rodiny. 

Kompetence předmětově oborová, obecně didaktická a psychodidaktická 

Výstižně a pro učitele srozumitelným jazykem by se tato doména profesních 

kompetencí dala popsat slovy V. Smékala (2000): „Mezi charakteristiky činností 

dobrého učitele patří: prezentování svého oboru jako živé, nikoliv jako mrtvé vědy ; jako 

dobrodružství poznání; umět žasnout; umět strukturovat situaci; hledat pravdu spíše než 

být jejím držitelem jednou provždy; jít za moudrostí spíše než za mocí; umět klást otázky 
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a vítat otázky dětí; umět improvizovat a využít „přihrávek" situace k aktualizaci učiva 

či výchovným podnětům " (s.43). 

Ptáme-li se po specifické doméně učitelské profese, patří k ní jednoznačně odborné 

činnosti plánování a projektování, realizace a organizování a hodnocení procesů 

žákova učení a učitelova vyučování. Tato triáda kompetencí je citovanými odborníky 

nazývána velmi různorodě. Odlišnosti v grupování odborných profesních činností 

učitelů a jejich názvoslovnému ukotvování je snad nej markantnější právě zde. 

Při vlastním návrhu kompetenčního modelu jsem vycházela z již definovaných 

systémů profesních učitelských znalostí a z tradiční terminologie pedagogiky. 

Kompetence předmětově-oborová 

Způsobilosti učitele zodpovídat otázku „ čemu " vyučovat a rozhodovat o základním 

a rozšiřujícím učivu stojí na fundamentu znalostí obsahu (L.S. Shulmann) či znalosti 

předmětu (A.T. Pearson). Znalosti obsahu jsou znalostmi spíše deklarativního 

charakteru, přičemž musí vykazovat známky potřebné hloubky, vysoké organizovanosti 

a v praxi aplikovatelného porozumění. Kompetence vázána na znalosti obsahu je J. 

Vašutovou nazvána jako předmětová / oborová a vedle systému znalostí aprobačního 

oboru je v ní obsažena rovněž schopnost učitele osvojené poznatky transformovat do 

vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a schopnost integrovat poznatky několika 

oborů do celků s mezipředmětovými vazbami. D. Nezvalová volí název odborná 

kompetence, ve které poukazuje navíc ke znalostem obsahu na dovednost učitele 

aplikovat poznatky při řešení standardních problémů a shodně sJ . Vašutovou 

zdůrazňuje vyhledávání a zpracovávání informací za funkčního použití IT (V. Švec 

vyčleňuje samostatně stojící informační kompetenci jako jednu z výchozích 

„metodických" kompetencí). H. Lukášová řadí kvalifikovanou orientaci učitelů 

v obsahu a významu vyučovacích předmětů (včetně jejich realizace v konkrétní školní 

třídě) ke kompetenci předmětově-didaktické (psychodidaktické). 

Podle H. Lukášové (2003) a V. Spilkové (1998) ztrácí předmětově-oborová 

kompetence své „tradiční" výsadní postavení, a to zejména u učitelů primární školy. 

Těžiště se přesouvá na kompetenci psychodidaktickou, v níž dominují dovednosti učivo 

didakticky transformovat a uzpůsobit individuálním a vývojovým specifikům žáků. 

Problém s expertními znalostmi obsahu se u učitelů primárních škol váží rovněž k jejich 

úloze vyučovat ve většině případů všem vyučovacím předmětům, což na učitele klade 

zvýšené nároky nejen ve sféře deklarativních znalostí oborů, ale zejména 
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v dovednostech integrovat obsah vzdělání a zprostředkovávat tak dětem celistvý obraz 

světa. 

Kompetence obecně didaktická a psychodidaktická 

Kompetence předmětově-oborová, obecně didaktická a psychodidaktická jsou 

obsahově syceny na jedné straně deklarativními systémy znalostí obsahu vyučovacích 

předmětů / oborů, znalostmi kurikula (kurikulární teorie, státního a školního kurikula) a 

stěžejních kategorií obecné didaktiky (obecné pedagogické/didaktické znalosti). Avšak 

integrativní celek vytváří až se znalostmi postupů a strategií vyučování respektujícími 

podmínky a specifika žákova učení (didaktické znalosti obsahu a znalosti o žákovi, jeho 

charakteristikách a učeni). V této celistvosti jsou životaschopné a uskutečňují se ve 

třech fázích práce učitele s kurikulem, které tak nabývá formy plánovaného, 

realizovaného, monitorovaného a hodnoceného kurikula. 

Respektování těchto fází, k nimž patří odlišné profesní činnosti a k nim se vážící 

specifické učitelovy znalosti, se zdá být smysluplné. D. Nezvalová pojmenovala dílčí 

způsobilosti plánovat výuku, úspěšně ji realizovat, monitorovat a hodnotit souhrnně 

jako kompetenci řídící. 

Způsobilosti plánovat výuku D. Nezvalová specifikuje dovednostmi vymezit cíle 

předmětu a vyučovacích hodin, provést didaktickou analýzu učiva, zvolit odpovídající 

metody, materiálně-didaktické prostředky a to vše s ohledem na psychodidaktický 

aspekt - identifikované potřeby žáků. Jejich diagnostiku zohledňuje spolu hodnotami, 

postoji, osvojenými znalostmi a zkušenostmi rovněž H. Lukášová v kompetenci 

předmětově diagnostické. Řadí k ní také dovednost učitele formulovat cíle výuky, 

formulovat individuální vzdělávací plán, promýšlet otázky hodnocení, vše v kontextu 

dovedností používat diagnostické metody odhalující úroveň rozvoje žáka. H. Lukášová 

rovněž definuje specifickou kompetenci k projektivní tvořivosti, kterou vyzdvihuje 

potřebnost učitelova úsilí o inovace základního vzdělávání jdoucí ruku v ruce se 

schopnostmi naplnit požadavky integrovaného kurikula (zejména primárního 

vzdělávání) ukotveného v Rámcovém vzdělávacím programu. V. Švec definuje 

kompetenci tvůrčí jako jednu z rozvíjejících, která směřuje k implementaci inovací a 

efektivních pedagogických postupů. 

Způsobilost úspěšně realizovat výuku D. Nezvalová přibližuje činnostmi učitele řídit 

výuku, zadávat vhodné učební úlohy, strukturovat učební látku a respektovat 

mezipředmětové vztahy. Psychodidaktický aspekt je akcentován v nutnosti učitelů 
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respektovat potřeby žáků a podmínky k efektivnímu učení tvorbou pozitivního 

vyučovacího klimatu a účinnými motivačními činiteli. H. Lukášova ukotvuje tento typ 

způsobilostí v kompetenci decizní, pedagogicko-organizační a řídící. Zahrnuje v ní 

oblast učitelských odpovědností za tvorbu příznivého psychosociálního klimatu 

podporující angažované učení žáků, za kvalifikované řízení vztahů a činností všech 

aktérů školního života včetně rodičů a dalších sociálních partnerů. 

Kompetenci manažerskou a normativní rovněž popisuje J. Vašutová, zohledňuje 

v ní. kromě schopností učitele vést žáky a vytvářet podmínky pro efektivní spolupráci 

ve třídě, také organizaci mimo výukových aktivit žáků a tvorbu projektů na 

institucionální i mezinárodní úrovni. Dimenze normativní je specifikována znalostmi 

zákonů a zákonných norem a orientací učitele ve vzdělávací politice. Kompetenci 

organizační a řídící uvádí také V. Spilková. 

Způsobilosti monitorovat a hodnotit výuku vidí D. Nezvalová v činnostech učitele 

vedoucích zejména k funkčním intervencím do procesů učení a vyučování, kterými 

učitel zajišťuje dosahování výukových cílů žáků, efektivitu jejich školní práce, to vše 

při zachování potřebné disciplíny. Jsou zde rovněž specifikovány schopnosti učitele 

změnit podle potřeby strategii vyučování, poskytovat žákům i jejich rodičům 

zpětnovazebně informace o dosahovaných výsledcích. Zdokonalování vyučovacího 

stylu a realizace projektovaných změn je jádrem kompetence autoregulativní V. Švece. 

Zejména ve vztahu k rodičům vymezuje V. Spilková jako jednu z klíčových kompetencí 

-poradenskou a konzultativní. 

Dílčí kompetence vážící se k popsaným fázím, v nichž učitel projektuje, realizuje, 

monitoruje a hodnotí své vyučování, shrnuje V. Spilková pod kompetenci 

psychodidaktickou a J. Vašutová pod kompetenci didaktickou a psychodidaktickou. 

Zahrnuje k ní učitelem osvojené strategie vyučování a učení obsahující aspekty 

psychologických, sociálních a kauzálních kontextů; dovednosti učitele využívat 

základní systém výukových metod a organizačních forem, který přizpůsobuje 

individuálním potřebám dětí. Jsou zde rovněž zdůrazněny znalosti kurikula, Rámcového 

vzdělávacího programu a předpoklady k tvorbě školního vzdělávacího programu a 

projektu výuky. Doplněna je zde také rovina znalostí teorie hodnocení včetně 

dovedností k využívání rozličných metod a forem hodnocení žáků respektujících jejich 

individuální a vývojové zvláštnosti. 

79 



Kompetence psychopedagogická (výchozí „metodická") V. Švece jakoby zastřešuje 

spektrum klíčových profesních činností učitele. Je zaměřena na projektování učení žáků 

v němž se realizuje jejich osobnostní rozvoj. 

Shodně s D. Nezvalovou akcentují tři fáze práce učitele s kurikulem (coby oblastem 

klíčových profesních činností) ve svých kompetenčních modelech také holandští 

odborníci C. P. Koetsier, T. Wubbels, F. A. J. Korthagen (1996)92 a Ch. Kyriacou 

(1996). 

C. P. Koetsier, T. Wubbels, F. A. J. Korthagen zahrnují dovednosti učitele připravit, 

realizovat a hodnotit výuku pod kompetenci spouštěcí, přičemž další dvě ústřední 

domény vztahují k růstovému potenciálu učitelů (sebeřídící kompetence D. Nezvalové) 

umožňující jejich samostatný seberozvoj (opírající se o sebereflexi) a k jejich 

výzkumným dovednostem (umožňující zkoumání vlastní činnosti vedoucí k jejímu 

zkvalitňování). 

Ch. Kyriacou definuje klíčové dovednosti učitele v sedmi doménách, čtyři zahrnují 

oblasti plánování a přípravy vyučování (s důrazem na volbu výukových cílů žáků a 

účinných prostředků k jejich dosahování), její realizaci a řízení (s ohledem na udržení 

pozornosti a zájmu žáků včetně jejich aktivního zapojení do učebních činností a 

hodnocení prospěchu žáků. Další tri dominanty dovednostního modelu pak tvoří klima 

školní třídy, kázeň žáků a reflexe učitelovy vlastní práce a evaluace. 

Rovněž Holanďané J. H. C. Vonk, J. H. Giesbers, J. J. Peeters a J. J. Wubbels93 

vymezují v šesti komponentovém modelu klíčových odpovědností učitele ústřední místo 

plánování a projektováni celku a dílčích částí, třídní management umožňující řízení a 

organizování vyučovacích situací, používání účinných vyučovacích strategií a 

hodnocení žákovy učební aktivity. V centru důležitosti jsou také reflexe profesních 

činností, sebeutváření a profesionální rozvoj spolu se znalostmi a porozuměním, které se 

vztahují k znalostem předmětu, kurikula a znalosti žáka a jeho učení. 

Diagnostická a reflektivní kompetence 

Výzkumná kompetence 

92 In:ŠVEC 1998; NEZVALOVÁ 2001. 
93 In: SPILKOVÁ 1997. 
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Dvě zbývající kompetence zůstávají prozatím blíže nevyjasněné. Sehrávají 

podstatnou roli v této práci a musí jim být věnován větší prostor umožňující podrobnou 

analýzu a operacionalizaci definic klíčových pojmů, které obsahují. 

Následujícím schématem kompetenčního modelu jsem se pokusila charakterizovat 

systém a strukturu vzájemných vztahů mezi jednotlivými kompetencemi tak, jak jsem 

je v předešlém textu charakterizovala a jak mohou nabývat reálných obrysů v profesní 

učitelské praxi. 

V plném smyslu jádrová je v případě učitelské profese kompetence předmětová, 

psychodidaktická a obecně didaktická. Její kvalita však nemůže stát sama o sobě, 

poněvadž je bezprostředně sycena všemi dalšími kompetencemi, které ji obklopují. Je to 

učitelovo osobnostní pojetí žáka, sociálního kontextu školního života a reálně 

zvnitřněné a prakticky uplatňované hodnoty zrcadlící se v kultuře tohoto prostředí. 

Osobnostní předpoklady učitele mají charakter průřezové kompetence a spolu s 

doménou reflektivní, diagnostickou a výzkumnou vytváří systém s recipročními vztahy. 

Kvalita osobnostní kompetence je přímo úměrná kvalitě všech kompetencí ostatních, a 

to včetně kompetence reflektivní a výzkumné (úroveň kritického a tvořivého myšlení, 

komunikativní zdatnosti, sociální a etické citlivosti tvoří základní osobnostní 

předpoklady každého výzkumníka, učitele nevyjímaje). Zároveň je však žádoucí, aby se 

předmětem učitelovy reflexe a potažmo také výzkumu staly rovněž komponenty 

kompetence osobnostní. Výzkumnou kompetenci bychom mohli definovat jako 

metakompetenci, poněvadž v sobě nese potenciality k zajišťování kvality a rozvoje 

všech dílčích kompetencí, včetně reflektivní a diagnostické. 
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Výzkumná kompetence 

III. VÝZKUMNÁ KOMPETENCE UČITELE 

V prvotních úvahách stály při tvorbě této kapitoly následující otázky a hledání 

odpovědí na ně se stalo obsahem následujícího textu.. 

Jaká je obsahová komplementarita reflektivní, diagnostické a výzkumné kompetence? 

Jak spolu obsahově a procesuálně souvisí profesní činnosti reflexe, diagnostikování a 

výzkumu? 

Uskutečňuje se diagnostikování prostřednictvím reflexe nebo reflexe prostřednictvím 

diagnostikování? 

Je sebereflexe autodiagnostikou? 

Můžeme definovat reflektivní vyučování jako typ akčního výzkumu a považovat tak 

reflektivní kompetenci za kompetenci výzkumnou? 

Patří evaluační profesní činnosti učitele k činnostem výzkumným? 

Jsou rozdíly mezi diagnostikováním, reflexí a výzkumem principiální nebo substitučně 

graduální? 
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3.1 Od diagnostické a (sebe)reflexivní kompetence ke kompetenci 

výzkumné 

Podívejme se nejprve, jak je odborníky definována diagnostická a reflektivní 

kompetence a pokusme se ujasnit rozdíly v profesních činnostech, které se k nim váží. 

Tato komparativní analýza je, zdá se, nezbytná pro operacionalizaci kompetence 

evaluační a výzkumné. Záměrně budu v této části textu uvádět častěji doslovné citace, 

aby nedošlo k mylným interpretacím původních významů. 

Diagnostickou a intervenční kompetenci specifikuje J. Vašutová dovednostmi 

učitele použít „prostředky pedagogické diagnostiky ve vyučování na základě znalostí 

individuálních předpokladů žáků a jejich vývojových zvláštností a diagnostikovat 

sociální vztahy ve třídě" (2004:107). Dále je zde autorkou zdůrazněna diagnostika 

specifických poruch učení a chování a výjimečného nedání žáků (včetně jejich 

zohledňování při rozhodování o učivu a výukových metodách), diagnostika sociálně 

patologických jevů ve školní třídě (včetně znalostí o možnostech prevence a nápravy). 

Součástí diagnostické a intervenční kompetence jsou také prostředky k zajištění kázně a 

schopnosti řešit výchovné problémy. 

Diagnostickou kompetenci jako výchozí „metodickou " kompetenci vymezuje rovněž 

V. Švec (1998). Spočívá v dovednostech učitele diagnostikovat u žáků vnitřní 

potenciality, styly učení a kromě vědomostí a dovedností také individuální pojetí učiva. 

Dalšími předměty diagnostiky jsou dále vztahy mezi žáky a klima školní třídy. Slovy 

V. Spilkové „ diagnostikovat jak žák myslí, cítí, jedná a proč, jaké to má příčiny, kde má 

žák problémy, jak mu lze pomoci" - kompetence diagnostická a intervenční (s.62). 

H. Lukášová (2003) zachycuje diagnostické činnosti učitele ve dvou kompetencích. 

V předmětově diagnostické kompetenci, jsou zdůrazněny dovednosti učitele 

„diagnostikovat úroveň rozvoje dítěte z hlediska hodnot, postojů, zkušeností, 

dovedností, vědomostí a znalostí z odpovídajících okruhů kurikula čtrnácti vyučovacích 

předmětů. Umí používat pedagogické diagnostické metody a kurikulární diagnostické 

metody pro dané vyučovací předměty, které mu umožní získat představu o žákově pojetí 

dílčího učiva a stanovit vstupní diagnostiku tak, aby na ni mohla navazovat volba 

didaktiky určitého vyučovacího předmětu v procesu výuky" (s.170). V kompetenci 

vývojově reflektivní, diagnostické a pomáhající dítěti v roli žáka H. Lukášová zmiňuje 

vybavenost učitele pro „kvalifikovanou diagnostiku a plánování optimální realizace 

rozvoje dětí v roli žáka ve vztahu ke kvalitám rozvoje " (s. 167). 
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Oblast reflexe v učitelově profesi je pojmenovávána nejčastěji jako sebereflektivní 

kompetence. Slovy V. Švece „ umožňuje učiteli zamýšlet se nad svojí pedagogickou 

činností a projektovat změny v této činnosti" (s.258). Realizace projektovaných změn 

pedagogické činnosti učitele, zdokonalování pedagogických dovedností a vyučovacího 

stylu potom V. Švec zařazuje ke kompetenci autoregulativní. 

Kompetence reflexe vlastní činnosti umožňuje učitelům, podle V. Spilkové, 

modifikovat vlastní chování, přístupy a metody na základě analýzy vlastních činností. 

Sebereflektivní kompetence v pojetí H. Lukášové akcentuje „principy a ideje 

sebepojetí v učitelské roli, ... obnášející velkou míru sebepoznání,...analýzu vlastních 

zkušeností, ...porozumění procesům vzniku vnímání žáků,...pochopení vlivu vlastního 

myšlení na malé děti, souvisí s reflexí vlastního pedagogického myšlení, uvědomování si 

prožívání a rozhodování v učitelské roli a jejich důsledků a vlastních postojů k profesi" 

(s.169). 

V kompetenci profesně a osobnostně kultivující přisuzuje autorka učitelům 

schopnost sebereflexe na základě uplatnění nástrojů autodiagnostiky a autoevaluace a 

hodnocení jeho výkonu různými subjekty... a... schopnost reflektovat vzdělávací potřeby a 

zájmy žáků a změny vzdělávacích podmínek ve své pedagogické praxi" (s.109). 

V kompetenci sebeřídící (řídit svůj profesionální rozvoj) zdůrazňuje D. Nezvalová 

kromě požadavků na aktualizaci odborných poznatků, rozvíjení pedagogické 

způsobilosti a péče o vlastní profesionální růst prostřednictvím dalšího vzdělávání 

rovněž „provádění pravidelného sebehodnocení a reflektování svých aktivit" (s.l 1). 

Z uvedených přístupů bychom mohli vyvodit následující závěry a otázky. Oblast 

diagnostických činností učitele je směrována zejména k žákům (individuálně a vývojově 

determinovaným potencialitám k učení včetně stylů učení a subjektivního pojetí učiva, 

k vzdělávacím potřebám a zájmům), a ke školní třídě jako sociálnímu společenství a 

prostoru k učení (kvalita psychosociálního klimatu, struktura a intenzita sociálních 

vazeb, psychopatologické jevy). Profesní doména reflexe je centrována k procesům 

sebereflexe učitelova subjektivního pedagogického myšlení, prožívání a rozhodování 

s důrazem na analýzu a porozumění příčin pojetí subjektivní teorie a reflexe 

realizovaných profesních činností. 

Terminologický problém nám zde vnáší další používané pojmy hodnocení, 

sebehodnocení, autodiagnostika a autoevaluace (záměrně jsou ve výše uvedeném textu 

označeny). Můžeme vzájemně substituovat pojmy sebereflexe a autodiagnostika (a 
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rovněž tak reflexe a diagnostika)? V jakém vzájemném vztahu jsou tyto pojmy 

k pojmům hodnocení, sebehodnocení, evaluace a autoevaluace? 

3.1.1 (Auto)diagnostika a (sebe)reflexe v profesních činnostech učitele 

Procesy pedagogické diagnostiky jsou charakterizovány následujícími atributy: 

- specifický druhu poznávání, jehož výsledkem jsou odborně zjištěné údaje o 

sledovaném jevu 

- objektivního zjišťování, posuzování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku 

daných jevů (stavů, projevů, výkonů, výsledků činností) 

- výsledkem je diagnóza obsahující deskripci, analýzu a explanaci symptomů 

sledovaného jevu, posouzení míry jeho vlivu (intenzity a závažnosti), 

pravděpodobných příčin 
• V ' 

- následkem je prognóza včetně souboru intervenčních opatření (srov. MANAK, 

ŠVEC, ŠVEC 2005; PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ 1995; HARTL, 

HARTLOVÁ 2000; DITTRICH 1992; MOJŽÍŠKOVÁ, OPEKAROVÁ 1993). 

Pedagogická diagnostika není v definicích charakterizována jako jednorázový akt, 

nýbrž jako dlouhodobý proces mající svou strukturu v podobě systematicky 

upořádaného, plánovitého, intencionálního a řízeného souboru činností zahrnující 

několik fází: stanovení záměrů a cílů diagnostických činností; ujasnění problémového 

jevu, subjektů, kterých se týká; orientace v datech v minulosti bezpečně ověřených; 

volba diagnostických metod; vlastní systematický sběr dat, jejich analýza a 

interpretace-, formulace diagnostických závěrů, prognózy a korektivních opatření. 

Na rozdíl od diagnostiky je reflexe definována jako přemýšlení/uvažování, 

zahloubání/zamýšlení se, vzpomínání či rozjímání a je vztahována (občas zaměňována) 

k sebereflexi. T a j e specifikována jako „uvažování o sobě, v návaznosti na reflexi. ... 

Znamená nejen obrácení se dovnitř sebe (není to pouhá introspekce), ale i obrácení se 

ven, k j iným subjektům, s nimiž je (byl) daný subjekt v interakci...a...nezaměřuje se 

jenom do minulosti, ale i do budoucnosti, má tedy také anticipační charakter" 

(KEEVES 1997)94 (srov. MAREŠ, GAVORA 1999; MAŇÁK, ŠVEC, ŠVEC 2005). 

Sebereflexe učitele je podle V. Švece (2005) zamýšlení se nad vlastním jednáním, 

vlastními činy v situacích považovaných za problematické. Je procesem „ uvědomování 

94 In: MAŇÁK, ŠVEC, ŠVEC 2005: 88. 
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si obsahů svého vědomí a charakteristik osobnosti a i výsledků jednání na pozadí 

konfrontovaných morálních norem nebo aspoň obrazů ideálního JÁ" (SMÉKAL 

1989:57 a 69)95. 

D. Nezvalové (2000) a J. Slavík a S. a S. Siňor (1993) objasňují pojem reflexe jako 

schopnost učitele podívat se zpět na proběhlou činnost, tu popsat, analyzovat, vysvětlit a 

vyhodnotit tak, aby umožnila pozitivní vlastní růst. 

Srovnejme nyní základní fáze procesů sebereflexe, vymezené J. Smythem (1989)%, 

J. Slavíkem a S. Siňorem (1993) a dejme je do vztahu s již popsanými fázemi 

diagnostikování. 

První fáze reflexe je podle J. Smytha popisná a obsahuje opětovné vybavení dané 

situace a ujasňování podstaty problému, osobních reakcí a i reakcí zainteresovaných 

subjektů. J. Slavík S. Siňor rozdělují tuto etapu na dvě dílčí - aktuální prezentace 

reflektovaného jevu a její popis. 

Druhá informující fáze je zaměřena na bližší analýzu, přiblížení kontextu vzniku 

situace, impulsy, které ovlivnily vlastní jednání. Podle J. Slavíka a S. Siňora se jedná o 

vymezení klíčových prvků (podmiňující vývoj a změnu jevu). 

Třetí fáze je konfrontační (interpretační) pomáhající učiteli poznávat příčiny vzniku 

reflektované situace a impulsy k volbě řešení. J. Slavík S. Siňor označují tuto část jako 

hodnocení a vysvětlení. 

Rekonstrukce řešení situace je poslední čtvrtou fází a J. Smyth jí zdůrazňuje hledání 

účinnějších strategií, úspěšnějšího jednání. Učitel v této etapě reflexe verbalizuje své 

znalosti, které by mohly vést k dalším variantám řešení, zvažuje nutnost jejich 

aktualizace a rozvíjení včetně dalších zdrojů pomoci. J. Slavík a S. Siňor před tuto fázi, 

kterou nazývají preskripcí vedoucí k rozhodování o dalších postupech v nápravě 

problémů, řadí fázi prognózy v níž učitel anticipuje vývoj daného jevu. 

Procesy diagnostiky a reflexe v analyzovaných pojetích vykazují následující shody a 

rozdílnosti. V obou případech se jedná se o strukturované systémy profesních činností 

mající za cíl porozumět pedagogickým jevům a procesům, v případě autodiagnostiky a 

sebereflexe potom subjektivnímu pedagogickému myšlení, prožívání a rozhodování. 

Shodná je rovněž snaha o detailní deskripci, analýzu, interpretaci a explanaci 

zaměřených předmětů. V centru zájmu je průběh, výsledek i kontext sledovaných 

situací. Výsledkem je u obou procesů diagnóza, prognóza i intervenční opatření. 

95 In: ŠVEC 2005. 
96 Tamtéž. 
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Stěžejní rozdíl je, zdá se, v jistých „vědeckých pravidlech a kritériích" mající 

závaznější charakter pro diagnostikování a kladou na ně zvýšené nároky v objektivitě, 

kterou zajišťuje používání relevantních diagnostických metod respektujících nároky na 

validitu a reliabilitu. Reflexivita97 umožňuje lepší porozumění situaci prostřednictvím 

lepšího pochopení sebe samého (srov. CONNELLY, CLANDININ 1995; USHER, 

EDWARDS 1994).98 Jedná se o ryze subjektivní procesy, analýzy podle subjektivních 

kritérií (poněvadž vychází ze subjektivních teorií učitelů zahrnujících zkušenosti, 

interiorizované hodnoty, postoje, pocity), individuální interpretace. Diagnostika je 

procesem objektivního zjišťování, na metody jsou kladeny již zmíněné nároky validity a 

reliability. Ty v procesech sebereflexe zcela ztrácí význam, poněvadž je jejím ústředním 

cílem individuální porozumění sobě a všem ostatním partnerům, s nimiž jsme 

v interakci v profesních činnostech školního života. Pouze toto individuální porozumění 

je předpokladem (podle zastánců paradigmat subjektivních /implicitních / intuitivních 

teorií/pojetí) profesního růstu, zkvalitňování profesionálního jednání. Podle A. 

Amningové (1988)" tvoří reflexe vyučování spolu s kumulováním zkušeností 

fundament konstruování i rekonstruování individuální teorie. Reflexe je rozvojetvorným 

elementem učitelovy implicitní teorie vyučování jako specifického druhu poznání, 

vědění a racionálního jednání. 

Pro hlubší porozumění komplementaritě procesů (sebe)reflexe a (auto)diagnostiky se 

nyní podívejme, jak vysvětluje J.P. Keeves v publikaci Educational Research, 

Methodology, and Measurement: An International Handbook (1997)100 místo 

sebereflexe v pedagogickém výzkumu. Má v něm podle autora širší uplatnění. Na jedné 

straně se „může týkat výzkumné činnosti výzkumníka, ale i zkoumané činnosti 

respondenta. Sebereflexe je typická zejména pro kvalitativní výzkum a její uplatnění 

může být spojeno svedením deníku" (s.88). Z uvedené teze vyplývá, že reflexe je 

jednou z metod /strategii výzkumného šetření a v analogii s diagnostikou - je její 

součástí. Srovnejme tuto definici s pojetím autodiagnostiky V. Švece (1994). Podle něj 

vede cesta k profesnímu růstu přes sebepoznání - autodiagnostiku pedagogické 

činnosti. Je chápána jako cílesměrný a systematický proces získávám a zpracovávání 

zpětnovazebných informací tvořící základ k projektování postupu zkvalitňování 

pedagogické práce. Proto musí učitel vědomě reflektovat kvalitu této činnosti. Zpětnou 

97 Někteří odborníci rozlišují reflexi a reflexivitu. Reflexe má potom podpůrnou roli v reflexivitě, (srov. 
NEZVALOVÁ 2000). 
98 In: NEZVALOVÁ 2000. 
99 Tamtéž. 
100 In: MAŇÁK, ŠVEC, ŠVEC 2005: 88. 
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vazbu potom učiteli zajišťuje jednak sebereflexe jako subjektivní obraz o proběhlých 

činnostech a jednak reflexe, kterou ve zpětnovazebných informacích poskytují učiteli 

ostatní partneři situací (žáci, kolegové, vedení školy). Náhled na sebe sama může mít, 

podle V. Švece, několik úrovní: elementární náhled je ovlivněn subjektivně zabarveným 

pohledem (tak, jak se učitel vidět chce); diagnostický náhled umožňující učiteli 

uvědomovat si možné souvislosti a náhled interpersonální zprostředkovávající reálnou 

zpětnou vazbu od ostatních účastníků. Z pojetí V. Švece rovněž vyplývá, že procesy 

(sebe)reflexe a (auto)diagnostiky nelze zaměňovat, ale že jejich vztah má graduální 

povahu. 

Řešený problém se však znovu stane otevřeným, podíváme.li se na proces reflexe 

tak, jak jej popisuje J. Dewey (1910, 1932)101. Jedinec v ní musí projít systematickou 

analýzou problémů, událostí, myšlenek a interpretací, a to ve třech krocích: definování 

problému, analýza a zobecnění. Když je problém definován „jedinec předkládá různé 

návrhy jeho řešení. Důsledky každého předpokladu jsou vysvětlován a zdůvodňovány. 

Dochází k selekci relevantních faktorů, k dokazování. Jsou aplikovány obecné principy 

na interpretaci analyzovaných dat. Když výsledky analýzy ukazují, že nosná myšlenka 

odpovídá daným podmínkám, zatímco ostatní ne, může být přijato řešení, odpovídající 

tomuto částečnému aktu reflexe" (s.19). Záměrně jsou podtrženy pojmy vyvracející 

tvrzení, že se u reflexe jedná o ryze subjektivní analýzu zjištěných údajů a jejich 

interpretace podle subjektivních kritérií. Zastánci subjektivních teorií kritizují na tomto 

modelu akcent přeceňující logické myšlení nezohledňující učitelovy procesy 

intuitivního nahlížení, porozumění a řešení. V reflexivním myšlení se, podle J. 

Goodmana (1991), integrují jak racionální tak intuitivní myšlenkové procesy, (srov. 

NEZVALOVÁ 2000). Zahraníční odborníci J. Applegate a B. Shaklee (1992) a M. J. 

Ciriello, L. Valli, N. E. Taylor (1992)102 navrhují strategie umožňující vhodné 

podmínky pro vznik reflexe a řadí k nim interpersonální interakce se skupinou, 

individuální psaní deníků a výzkum orientovaný na praxi. Akční výzkum učitele 

umožňuje, podle autorů, reflexi každodenní práce, výzkumné metody rozvíjejí jeho 

pozorovací schopnosti, analytické myšlení a kritický náhled na pedagogické teorie. To 

vše je nezbytné, podle uvedených autorů, k rozvoji učitelova reflexivního myšlení. 

V tomto pojetí se zcela obrací pořadí v oné gradaci ve vztahu mezi reflexí, diagnostikou 

a výzkumem. Právě výzkumné a (auto)diagnostické činnosti učitele jsou součástí 

procesů (sebe)reflexe. 

101 In: NEZVALOVÁ 2000; KASÁČOVÁ 2005. 
102 Tamtéž. 
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Stejně tak A. Pollard (1998)103, inspirovaný Deweyovým konceptem aplikace 

poznatků o reflexivní činnosti jedince do procesu vyučování, popsal šest fází 

edukačního procesu založeném na reflexivním myšlení. Pollardův koncept reflexivní 

výuky vyžaduje od učitelů aktivní zájem o cíle a důsledky vzdělávacího procesu a 

dosažení optimální účinnosti vyučování; postoje k profesi jako nezaujatost, 

zodpovědnost, nadšení a způsobilost využívat diagnostické metody k získávání informací 

o třídě. Reflexivní výuka probíhá podle Pollarda v cyklickém spirálovitém procesu, 

v němž učitel nepřetržitě monitoruje, hodnotí a upravuje své profesní jednání, které má 

možnost se rozvíjet pomocí sebereflexe, pedagogicko-psychologických poznatků a 

spolupráce s kolegy. 

Pro hlubší porozumění je, zdá se, nezbytné, operacionalizovat pojmy reflexe, 

sebereflexe a reflektivní myšlení. Prozatím tak zůstává problém otevřený i přes to, že 

můžeme uvažovat o několika determinantách indikujících princip zařazení obou procesů 

do gradačního vztahu. Jedním z nich mohou být jisté typy jevů, procesů a situací, které 

jsou podrobovány šetření. Bude-li se jednat například o diagnostiku specifických poruch 

učení, je zapotřebí, aby byl učitel schopen použít standardizované nástroje umožňující 

poměrně přesně vyhodnocovat indikátory těchto dysfunkcí. Jedná-li se o problémy, 

které má učitel v komunikaci s dětmi majícími tyto specifické potřeby, přičemž zná a 

využil odborníky doporučené postupy, je žádoucí použít prostředky reflexe a 

sebereflexe umožňující odkrýt vnitřní učitelovy příčiny (fragmenty subjektivní teorie) 

způsobujících tyto problémy. 

Pro učitele je důležité porozumět všem jevům a procesům odehrávajícím se 

v průběhu školního života, vyvodit z tohoto porozumění důsledky pro zdokonalování a 

zkvalitňování vlastního pedagogického jednání a k tomu je zapotřebí použít všech 

možných dostupných prostředků - standardizovaných i nestandardizovaných, 

objektivních i subjektivních, kvantitativních i kvalitativních. (Sebe)reflexe v nich může 

být součástí (auto)diagnostiky a stejně tak může být (auto)diagnostika součástí 

(sebe)reflexe. 

V následující kapitole se již můžeme blíže zaměřit na samotnou kompetenci 

výzkumnou. Terminologická nejasnost se nám ale příliš nevyjasní, spíše se rozšíří. 

103 In: KASÁČOVÁ 2005. 
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3.2 Místo výzkumu a výzkumné kompetence v učitelské profesi 

Diskuse o profesních činnostech učitele zaměřených na výzkum a zdůrazňování 

významu a přínosu výzkumné kompetence nabývá v posledních letech na intenzitě. 

Problematice akčního výzkumu jako výzkumu učitelského, jeho místu a významu 

v pedagogické praxi, specifik a principů realizace apod., je však stále věnován větší 

prostor než výzkumné kompetenci učitelů a možnostem, jak ji rozvíjet. Podívejme se 

nyní zpět na analyzované kompetenční modely, tentokrát s ohledem na místo, které 

v nich zaujímají profesní činnosti centrované na výzkum. 

V kompetenčním modelu je termín výzkumná kompetence u nás používán dvěma 

odborníky. V. Švecem (1998) a H. Lukášovou (2003). 

V. Švec řadí metodologickou kompetenci k jedné z pěti tzv. rozvíjejících kompetencí 

(vedle adaptivní, tvůrčí, sebereflektivní a autoregulativní) a přisuzuje jí význam 

umožňující učiteli řešit prostřednictvím využití vědeckých metod pedagogické 

problémy a zkoumat svoji pedagogickou činnost. 

V. Švec využil kompetenční model J. Vašutové (2004) jako výchozí pro návrh 

kurikula přípravného učitelského vzdělávání založeného na kompetencích. Zcela 

zajímavě nahradil klíčovou kompetenci pedagogickou / obecně pedagogickou, (kterou 

sytily z pedagogických disciplín předměty obecné a srovnávací pedagogiky a jež 

obsahovala učitelovy znalosti o edukačních procesech a všech kontextuálních 

determinantách, vzdělávacích soustavách a schopnostech učitele zabezpečovat a 

podporovat rozvíjení individuálních kvalit žáka s respektem k jeho právům), kompetencí 

metodologickou (výzkumnou), kam zařadil předměty kurikula propedeutika metodologie 

pedagogického výzkumu (se zaměřením na akční výzkum učitele), diplomový seminář a 

zpracování diplomové práce. 

H. Lukášové popisuje kompetenci pedagogicko-výzkumnou akcentující zaměření 

daného kompetenčního modelu na absolventa učitelského studijního oboru a tím na 

potřeby přípravného učitelského vzdělávání. Opět je zapotřebí zdůraznit, že odráží 

nároky učitelské profese a tak na něj budeme také nahlížet. Pedagogicko-výzkumnou 

kompetenci její autorka zaměřuje na dovednosti studenta/učitele formulovat 

pedagogický problém a výzkumnou otázku, a to na základě pozorované pedagogické 

reality; schopnost vybrat odpovídající výzkumný vzorek; na základě znalosti teorie 

formulovat výzkumné předpoklady a zvolit adekvátní kvalitativní a kvantitativní 
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metody. Student / učitel je schopen písemně zpracovat realizované výzkumné šetření a 

obhájit vlastní argumenty i jeho výsledky. 

Pedagogicko-metodologické dovednosti podle H. Lukášové poskytují studentům / 

učitelům „ odvahu k vlastnímu pozorování, ověřování a inovování vlastní pedagogické 

praxe na základě akčního výzkumu pedagogické praxe" (s.171). Podívejme se nyní na 

vybrané zahraniční přístupy. 

Již citovaní holandští odborníci C.P. Koetsier, T. Wubbels, F.A. J. Korthagen 

(1996)104 zařadili ke třem pilířům kompetencí, vedle spouštěcí kompetence (v našem 

pojetí obecně didaktická a psychodidaktická kompetence) a růstového potenciálu 

(diagnostická a reflexivní kompetence) rovněž výzkumné dovednosti, umožňující učiteli 

zkoumat vlastní činnost a následně je tím zdokonalovat. 

Zajistit, aby vyučování vycházelo z odborné literatury a výzkumu rovněž předepisuje 

učitelům skotský program „Kvalifikovaný učitel" (Chartered teacher Programme) 

(CHRISTIE 2003).105 Cílem školské exekutivy ve Skotsku bylo v roce 2001 

standardizovat učitelskou kvalifikaci prostřednictvím předepsaných vzdělávacích 

programů a aktivit. Jako indikátory kvality kvalifikovaného učitele, jež je ochoten 

aktivně se účastnit profesního seberozvoje a zdokonalování vlastního vyučování, zvolili 

autoři čtyři ústřední oblasti: profesní hodnoty a povinnosti; profesní znalosti a 

porozumění; profesní a osobní atributy a profesní jednání}06 

Prvek nutnosti zkvalitňovat odborný výkon a zdokonalovat profesní jednání 

prostřednictvím různých forem zpětnovazebného monitorování pedagogické praxe je 

přítomen v každém ze čtyř pilířů. V oblasti profesních hodnot a povinností je učitelům 

ukládána povinnost kritické reflexe, autoevaluace a rozvoje, a to nejen osobní 

angažovaností, systematickou kontrolou, ale rovněž studiem odborné literatury a 

výzkumem. V jednom ze čtyř bodů této domény nesoucí název kritická reflexe, 

sebehodnocení a seberozvoj je na učitele kladen požadavek být schopen zobecňovat 

důkazy o efektech vyučování, jednotlivých výukových strategiích a žákově učení a 

zajistit, aby bylo vyučování založeno na znalostech odborné literatury a výzkumu, 

který, coby akční výzkum, umožní učiteli „aplikovat nové poznatky, kriticky reflektovat 

výzkumné nálezy a vhodně modifikovat praxi, ověřovat jednotlivá teoretická hlediska a 

aktuálně je aplikovat v praxi" (s.97). 

104 In:ŠVEC 1998; NEZVALOVÁ 2001. 
105 In: VAŠUTOVÁ 2004. 

Podrobně je představen tento program v publikaci J. Vašutové (2004), proto bude zaměřena pozornost 
na atributy související s problémem učitelského výzkumu. 
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Rovněž doména profesních znalostí a porozumění (jako druhá klíčová) ukládá 

kvalifikovanému učiteli orientovat se s kritickým porozuměním v aktuálních trendech 

teoretických přístupů vycházejících z výzkumů vyučování a učení a evaluace 

vzdělávání. 

"Improving the education of teachers and trainers" j e název expertní skupiny 

Evropské komise (Expert Group A in Teacher Education for the EU)107. Od roku 2002 

pracuje tým odborníků z Belgie, Dánska, Francie, Německa, Norska, Švédska a 

Rakouska na úkolu "What is European teacher?", jehož cílem je poznávat evropský 

kontext učitelské profese a diskutovat otázky profesních kompetencí učitelů pro 

"znalostní společnost" 21.století. Vybraní odborníci zúčastněných zemí zpracovávají 

dílčí analýzy v nichž komunikují stávající stav řešení této problematiky v jejich zemi a 

společně v expertní skupině pak diskutují závěry vyplývající z těchto dílčích analýz. 

Obsahem prvního klíčového úkolu se stalo téma "Changes in teacher and trainer 

competences" a výsledkem se stal pracovní materiál s návrhem kompetenčního modelu, 

v němž evropští odborníci identifikovali dvě ústřední skupiny žádoucích způsobilostí 

učitelů: kompetence týkající se procesu učení (learning process competences) a 

kompetence týkající se výsledků učení (learning outcome competences). 

Kompetence týkající se procesu učení je v dokumentu rozdělena do dvou dílčích 

oblastí. První se vztahuje k vstupním char aktér istiám žáka (pupil/trainee intake) a 

odborníci zde zdůrazňují individualizaci a diferenciaci vyučování vzhledem 

k sociálním, kulturním a etnickým rozmanitostem žáků, k jejich specifickým potřebám 

včetně např. bilingviálního vyučování. 

Druhou dílčí sférou kompetencí k optimálnímu zabezpečení procesů žákova učení 

jsou podmínky vyučování (teaching/training enviroment). V této oblasti způsobilostí je 

vyčleněno sedm konkrétních profesních úkolů pro učitele: 

-organizovat vlivné učební prostředí a facilitovat procesy žákova učení (organizing 

powerful learning environments and facilitating learning processes); 

- integrovat informační a komunikační technologie do běžných učebních situací a do 

celé profesní praxe (integrating ICT in formal learning situations and in all professional 

practise); 

107 SCHRATZ, M. (ed). Changes in Teacher and trainer competences. ATTE-RDC19 - Expert group 
A: Improving the education of teachers and trainers. 2005 (nepublikováno). 

SCHRATZ, M. (ed). What id a „European teachers". ATTE-RDC19 - Expert group A: Improving the 
education of teachers and trainers. 2005 (nepublikováno). 
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- pracovat v týmech s ostatními učiteli a s ostatními odborníky podílejícími se na 

procesech učení stejných žáků (working in teams with teachers/trainers and other 

professionals involved in the learning process of the same pupils/trainees); 

- spolupodílet se na tvorbě školního kurikula, organizaci rozvoje a evaluaci (working in 

school/training centre curriculum and organisation development and evaluation); 

- spolupracovat s rodiči a ostatními sociálními partnery (collaborating with parents and 

other social partners); 

- účastnit se výzkumného šetření při způsobech řešení problémů (acting in an 

investigative or problem-solving way); 

- řídit a podporovat vlastní profesní vývoj v perspektivách celoživotního učení (steering 

and promoting their own professional development in a lifelong learning 

perspective).108 

Zaměřme se nyní blíže na kompetenci, která je předmětem zájmu této kapitoly. 

Experti Evropské komise poukazují na složitost procesů vyučování založeném na 

spletité síti kontextuálních souvislostí, což nemůže učitelům dokazovat pouze 

předepsaný profesní standard. Naopak právě jako profesionálové by měli být učitelé 

schopni nacházet řešení problémových situací prostřednictvím výzkumných šetření a 

stavět na výzkumných znalostech (research knowledge). Navíc participace učitelů na 

procesech zvyšování kvality školy vyžaduje jejich schopnost realizovat akční výzkumy a 

evaluační výzkumné projekty, (při občasné pomoci externích konzultantů). Autoři této 

studie navíc upozorňují na skutečnost, že je zakládáno stále více škol a vzdělávacích 

center za pomoci samotných učitelů. Ti potom musí být schopni sehrávat v těchto 

procesech aktivní roli, a to i přes skutečnost, že nedostojí kvalitám profesionálních 

výzkumníků. 

Také v Anglii (srov. NEZVALOVÁ, PARKER 2002) je kladen silný důraz na 

zvyšování kvality školy prostřednictví akčních výzkumů na nichž spolupracují učitelé 

spolu s vysokoškolskými odborníky. Koncept tzv. sebe - řízené školy vnímá akční 

výzkum jako součást profesního rozvoje učitelů uskutečňující se v prostředí školy čímž 

se stává prostředkem zvyšování její kvality. 

108 V kompetencích vztahujících se k výsledkům učení evropští odborníci jmenovitě vymezují tři oblasti 
způsobilostí učitele: přispívat k občanské dimenzi ve výchově žáků (contributing to citizenship education 
of pupils and trainees); podporovat rozvíjení kompetencí žáků pro znalostní společnost (promoting the 
development of competences of pupils/trainers for the knowledge society; propojovat rozvíjení nových 
kurikulárních kompetencí s učením se předmětu (linking the development of new curriculum competences 
with subject learning). 
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Ve Velké Británii a Austrálii v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století 

(srov. FOSTER, GOMM, HAMMERSLEY 2000) a ve Spojených státech amerických 

koncem dvacátého století (SPRING) byl v oblasti vzdělávání učitelů rozvíjen model 

učitele - výzkumníka a badatele (teacher as research and scholar). 

J. Spring (1993) ve své publikaci „American Education" věnuje bližší pozornost 

tomuto modelu a poukazuje na rizika, která v předešlých koncepcích považovala učitele 

za pouhé pasivní objekty, jimž mohou pouze univerzitní kolegové zprostředkovávat ty 

nejlepší návody na zkvalitňování jejich vlastního vyučování. S tímto přesvědčením šla 

ruku v ruce také tendence akademiků poskytovat učitelům konkrétní návody a 

doporučení v podobě výukových strategií a učebních materiálů. Ty však byly natolik 

složitě zpracovány a strukturovány, že je někteří učitelé nebyli schopni vůbec použít. 

Navíc tento přístup přisuzoval učitelům funkci jakýchsi „techniků" jejichž hlavním 

úkolem je implementovat do výuky výukové metody a materiály „někoho jiného". 

V kontrastu s tímto pojetím model učitele jako výzkumníka a badatele předpokládal, 

že právě třídní učitelé jsou těmi nej vhodnějšími odborníky k realizaci výzkumů 

v doménách vlastní výuky, výukových metod a učebních materiálů. 

Dalším důležitým přesvědčením v této koncepci bylo, že budou-li se učitelé aktivně 

účastnit vývoje nových kurikulárních dokumentů, výukových strategií a učebních 

materiálů, posílí se tak jejich profesní satisfakce. Podle R. Springa se předpokládalo, že 

spolehlivými znalci vlastní pedagogické praxe jsou právě učitelé aktivně se zúčastňující 

experimentování a evaluace implementovaných metod a postupů. Jsou navíc schopni 

působivě prezentovat výsledky své práce, spolupracovat s ostatními učiteli, 

univerzitními výzkumníky a akademickou obcí. Učitelé byli autory koncepce 

považováni přímo za „vědecké" znalce svého vyučování, jež skrze své vlastní vědecké 

bádání mohou vyvíjet strategie svého vyučování a učební materiály lépe, než kdyby se 

spoléhali na intervenci a pomoc zvenku. Učiteli vyvinuté a zkušeností a vlastním 

výzkumem prověřené metody tak mohou být efektivnější. 

J. Spring poukázal ve své monografii na publikaci J. Millerové nazvané „Creating 

Spaces and Finding Voices: Teacher s Collaborating for Empowerment" v níž autorka 

apeluje na to, aby se učitelé spoléhali na vlastní zkušenosti a vlohy a učili se „hledat 

vlastní hlasy". 

J. Millerová popisuje příběh skupiny učitelů zkoumající vlastní zkušenosti 

s vyučováním. V příběhu s názvem „Krabice se znalostmi" přebírají noví učitelé na 
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konci vysokoškolského kurzu „krabici" s učebními plány a dalšími výukovými 

materiály od jiných učitelů, předešlých absolventů kurzu. 

Nejprve se noví učitelé pokusí upotřebit ve výuce všechny materiály podle instrukcí 

svých kolegů z kurzu, avšak po počáteční neúspěšné snaze musí konstatovat, že 

perspektiva, porozumění a poznání, které si z daného kurzu odnášeli byla diametrálně 

odlišná od té, která patřila předešlým absolventům. Navíc byli noví učitelé na sebe 

rozezlení, že tak ochotně zkoušeli následovat doporučení a postupy svých kolegů a 

nenechali se raději překvapovat a poučovat vlastními nápady a zkušenostmi. 

J. Millerová poukazuje na nebezpečí vnímat učitele jako pasivní objekty, jež 

přejímají „moudrost" od jiných. Tato pasivita způsobuje nekvalitní vyučování, 

poněvadž učitelé ztrácejí entuziasmus a kreativní energii a jejich didaktické porozumění 

předmětu je zastřeno dávkou cizích myšlenek. 

Vývoj modelu učitele - výzkumníka a badatele je závislý na profesním sdílení 

učitelských způsobilostí. W. Schubert a W. Ayers (1992) ve své knize „Teacher Lore: 

learning from Our Own Experience" popisují, jak učitelé analyzují vlastní zkušenosti 

z výuky a podílí se o ně s ostatními učiteli. Autoři této publikace argumentují svá 

přesvědčení, že většina učitelů reflektuje vlastní praxi a pravidelně monitoruje vlastní 

vyučování. Prostřednictvím této výzkumné reflexe potom učitelé mohou neustále 

zlepšovat kvalitu své profesní praxe. Je to právě akční výzkum, říkají, který může 

zaručit zkvalitňování výuky všech učitelů a klíčem k tomuto procesu je dát učitelům 

důvěru v jejich vlastní práci a možnost podělit se s ní s ostatními. 

V závěrech k této problematice R. Spring poukazuje na důraz, který je v konceptu 

učitele - výzkumníka a badatele kladen na stále rostoucí kontrolu nad profesí 

zajišťovanou samotnými učiteli. Tím jsou aktivně zainteresováni na zkvalitňování 

vyučovací praxe a růstu vlastního profesního statusu. 

Z dalších zahraničních inspirací bychom mohli zmínit L. Stenhouse (1975), Elliotta 

(1991) a McNiffa (1992)'09, kteří prosazovali myšlenku, aby byli učitelé výzkumníky ve 

svých třídách, byli způsobilí poznávat a rozvíjet vlastní práci, její výsledky a efekty 

prostřednictvím praktického výzkumu. Dále se v odborné literatuře objevují konstrukty 

reflexivní výzkumník (reflective inquirer) (LOH, et al, 1998) nebo science - based 

practitioner (srov. SCHON 1983; LASLEY 1992; MC NEIL - TURNER 1992).110 

Tyto přístupy bude zapotřebí dále studovat, porozumět přesnému významu pojmů 

s nimiž pracují, významům kontextu v nichž jsou zapracovány. 

109 In: KASÁČOVÁ 2005. 
110 In: SPILKOVÁ 1998. 
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Názory na možnosti a kvalifikovanost učitelů realizovat ve výuce výzkumná šetření 

však zdaleka nejsou jen optimistická. Odborníci z Metropolitan University of 

Manchester P. Foster a z The Open University R. Gomm a M. Hammersley (2000) ve 

svém článku „ Case studies as spurious evaluations: The example of research on 

educational inequalities" podrobili kritice akční typy výzkumů, jejichž výsledky 

nemohou být považovány za relevantní, poněvadž prezentují hodnoty mající implicitní 

charakter a nemohou být tedy „vědecky" neutrální. Kritika autorů se nedotýká pouze 

výzkumů akčních, které realizují učitelé a názorů, přisuzujících samotnému vyučování 

atributy výzkumu, ale rovněž případových studií a výzkumů evaluačních. Primárně se 

však tato kritika dotýká kvalitativních výzkumných strategií využívaných v klinických 

přístupech případových studií terénních etnografických výzkumů, které rovněž 

neprodukují neutrální „pravdy" a zobecnitelné univerzální závěry. Kritici kvalitativních 

přístupů nerespektují jejich potenciální přínos v podobě aktivního porozumění a 

možnosti podílet se na implementaci inovací a ve svém důsledku pak k tvorbě a sdílení 

znalostí, a to zejména hlavním aktérům zkoumaného prostředí. Další přidanou hodnotou 

jsou v těchto typech výzkumů implicitní procesy rozvíjení a rekonceptualizace 

intuitivních teorií učitelů sehrávajících v profesním růstu klíčovou roli, na což klade 

důraz v již zmíněném odkazu i J. Millerová, a který nemůžeme při řešení 

pedeutologické problematiky obcházet ani my. 

Dříve, než bude blíže charakterizována výzkumná kompetence, je zapotřebí otevřít 

otázku, jaký význam může mít učiteli realizovaný výzkum pro pedagogickou praxi a 

učitelskou profesi a zda-li má vůbec význam výzkumnou kompetenci konceptualizovat. 

Následující kapitola je zaměřena na terminologické vyjasnění a operacionalizaci 

hlavních pojmů vztahujících se k oblastem učitelského výzkumu. Znovu se zde vrátíme 

k reflektivnímu vyučování a rovněž otevřeme otázky týkající se procesů evaluace a 

autoevaluace, jejich vztahu k výzkumu a výzkumné kompetenci učitelů. 

3.2.1 Reflektivní vyučování, učitelský nebo akční výzkum? 

V současné české a zahraniční literatuře se stále častěji setkáváme s pojmy akční a 

učitelský výzkum, reflektované vyučování, evaluační výzkum. Co mají společného? 

Čím se naopak odlišují? A v jakém kontextu výzkumných přístupů o nich máme 

uvažovat? Pokusme se terminologicky vyjasnit obsahy těchto pojmů na vybraných 

přístupech. 
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V oblasti pedagogického výzkumu se tradičně rozlišují dva typy výzkumu: tzv . 

základní (teoretický, tradiční) výzkum (traditional/basic/fundamental research) a tzv. 

aplikovaný výzkum (applied research) (srov. PRŮCHA 1990; WALTEROVÁ 1995; 

GARCÍA-SELLERS, JACOBS, MISTRY, KAPUSCIK, RUTSCH 1998). 

Zatímco úlohou základního teoretického výzkumu je explanace klíčových problémů 

vytýčených pedagogickou teorií, aplikovaný výzkum se snaží řešit konkrétní problémy 

praxe využíváním výzkumných poznatků. Přestože velká většina učitelů a dalších aktérů 

výchovné a vzdělávací praxe by spíše uvítala výzkumy aplikované, našla by se ještě 

stále řada vědeckých odborníků zastávajících názor, že problémy k vědeckému 

zkoumání nediktuje odborníkům v pedagogické vědě pedagogická praxe (srov. 

PRŮCHA 1990, 1992; WALTEROVÁ 1995). Výsledkem pak jsou kritické hlasy 

poukazující na problém odtržení pedagogického výzkumu od praxe, který „je 

doprovázen existencí dvou oddělených komunit, s odlišnou kulturou, včetně jazyka, mezi 

nimiž nedochází k odbornému dialogu. V realitě školy jsou výzkumníci nezřídka 

považováni spíše za kritiky a vykonavatele kontrolní a hodnotící činnosti. Výsledky 

jejich práce, ač sebedokonalejší a intelektuálně brilantní, mohou být pro praktika 

prázdné, abstraktní, obecné, na vlastní pedagogickou činnost mající malý vliv" 

(WALTEROVÁ 1995: 1). 

Základní rozdílnosti v charakteristikách tradičního a aplikovaného výzkumu 

můžeme vidět také v následujícím přehledu: 

Základní (tradiční) výzkum Aplikovaný výzkum 

> generuje základní poznatky o světě > generuje využitelné poznatky za samozřejmým 
účelem praktické aplikace 

> upřednostňuje laboratorní prostředí > výzkum má místo v reálném prostředí 
(domovů, škol) 

> vychází z předpokladu, že výzkum může být 
objektivní a neutrální 

> přiznává výzkumníkovi subjektivitu, 
hodnotovou perspektivu aktérů prostředí, 
upřednostňuje upřímnost před objektivitou a 
centrálními hodnotami 

> otázky a hypotézy generují výzkumníci > otázky a hypotézy mohou být iniciovány 
samotnými učiteli) aktéry školního prostředí); 
výzkum je vnímavý k jejich potřebám dostávat 
informace 

> čas výzkumu je přizpůsoben výzkumníkům > výzkum se realizuje v „reálném čase", podle 
rozvrhových možností učitelů 

(srov. GARCÍA-SELLERS 1998) 
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Jako příklad aplikovaného výzkumu bývá uváděn také výzkum akční (action 

research), i když jeho vymezení vzhledem k výzkumu aplikovanému není zcela jasné. 

Pokusme se nejprve analyzovat definice a premisy akčního výzkumu. 

Akční výzkum (action research) (překládán také jako výzkum chování či jednání) 

definoval v polovině minulého století sociální psycholog Kurt Lewin111. Snažil se 

poukázat na praktický význam vědy a vědeckého výzkumu umožňujícího realizovat 

smysluplné změny v sociální realitě a dlouhodobě kontrolovat jejich působení. Podle 

K. Lewina je akční výzkum „srovnávacím výzkumem podmínek a účinků různých forem 

sociálního jednání a také výzkumem vedoucímu k sociálnímu jednání. Výzkum, který 

nepřináší nic jiného než vědecké publikace, nestačí. To však v žádném případě 

neznamená, že výše požadovaný výzkum je v nějakém ohledu méně vědecký nebo 

„horší" než výzkum pro čistou vědu v oblasti sociálních jevů. Naopak, přikláním se 

k opačnému pojetí" (SEEBAUER 2003:88). 

K atributům akčního výzkumu v každém případě patří jeho přímý podíl na řešení 

problémů vycházejících z pedagogické praxe. Má intervenční povahu, poněvadž svými 

důsledky zasahuje do vzdělávací reality a k jeho hlavním cílům patří poznat co možná 

nej komplexněji všechny procesy a jejich kontexty reálné praxe a tím postulovat a 

navrhovat širokou škálu inspirativních řešení. Akční výzkumy „ spojují akci (výkon, 

děj) s výzkumem (bádáním, zkoumáním, objevováním ) a vytvářejí mosty mezi skupinami 

účastníků " ( WALTEROVÁ 1995: 18). 

K premisám akčního výzkumu bývají řazeny následující charakteristiky (srov. 

WALTEROVÁ 1995; HENDL 1999; NEZVALOVÁ 2002; KLUVER, KRUGER 1972 

a MASCHEWSKY-SCHNEIDER 1977112): 

- terčem výzkumu je reflexe reálného prostředí v celé své komplexnosti (komplexnost 

náhledů na působení podmínek a forem sociálního jednání) 

- intervenuje do praxe,zavádí změny, mění praxi 

- intervenční strategie a metodologie výzkumu se rozvíjejí simultánně, výsledky do 

praxe přináší již během samotného výzkumu 

- průběžně zjištěné údaje slouží k rozhodování o dalším průběhu výzkumu 

111 In: SEEBAUER 2003. 
112 In: SEEBAUER 2003. 
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- efekty navrhovaných změn a důsledky intervencí jsou permanentně zkoumány 

- výsledky výzkumů jsou zveřejňovány pro potřeby zúčastněných skupin aktérů 

- výzkum provádí tým profesionálních i neprofesionálních výzkumníků, čímž jsou 

zároveň subjektem i objektem výzkumu; účastníci mají rovnocenné postavení, 

spolupracují, spolupodílejí se rovněž na vyhodnocování a interpretaci výsledků 

- výzkum je procesem učení a změny 

V přehledném srovnání zdůrazňuje rozdíly mezi „klasickým přístupem" a akčním 

výzkumem R. Seebauer (2003). 

Klasický přístup Akční výzkum 

Ověřování teorií, verifikace hypotéz, 
získávání objektivních poznatků, vědec 
chce vědět, učitelé, děti jsou zkoumány 

Cíl Proměna vlastního vyučování, získávání 
poznatků, učitelé chtějí vědět, učitelé 
zkoumají 

Jsou odvozovány z badatelova zájmu, 
z odborné literatury 

Kladení 

otázek 

Vyplývají z potřeb učitelů, mohou být 
průběžně pozměňovány 

Je stanoven na počátku výzkumu Plán výzkumu Vyvíjí se, může být pozměněn 

Reprezentativní, v průběhu výzkumu se 
nemění 

Náhodný 

výběr 

Není reprezentativní, může být kdykoliv 
pozměněn 

Stanoven na začátku výzkumu, shodně 
s plánem 

Způsob 

získávání dat 

Probíhá nedogmaticky, metody 
získávání dat mohou být kdykoliv 
změněny 

Statistické metody: inferenční statistika, 
pravděpodobnostní teoretické modely 

Metody 

vyhodnocení 

Analýza dat, deskriptivní statistika 

...vědy Jazyk ...učitelů 

Jsou často předkládány až po letech, jsou 
zobecnitelné a objektivní, výzkumník 
rozšiřuje své poznání 

Výsledky Jsou předloženy brzy po výzkumu, jsou 
subjektivní, rozvíjí se učitelovo poznání 

Zpětný vliv na jednání učitelů je možný, 
jednání je ovlivněné vnější zkušeností 

Důsledky Je velmi pravděpodobná bezprostřední 
zpětná vazba na jednání učitele, které je 
zároveň ovlivněno vlastní zkušeností 

(srov. SEEBAUER 2003) 

Srovnáme-li vymezené rozdíly mezi základním a aplikovaným výzkumem (viz. 

GARCIA-SELLERS 1998) se strukturovaným srovnáním atributů „klasického přístupu" 
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a akčního výzkumu v této tabulce (SEEBAUER 2003), nenajdeme rozdíly. Podívejme 

se nyní na další možné konotace podstaty akčního výzkumu ve vztahu k výzkumům 

terénním, školně etnografickým. 

Slovník pedagogické metodologie (2005) definuje aplikovaný výzkum jako „typ 

šetření vycházející z obecnějších východisek, která tvoří jakousi základnu (teorii, 

výsledky) základního výzkumu. O tato východiska se aplikovaný výzkum opírá při řešení 

konkrétních výzkumných problémů. Řada z těchto problémů je vyvolána potřebami 

pedagogické praxe" (s.12).113 Kde hledat specifika akčního výzkumu? Slovník 

pedagogické metodologie (2005) vysvětluje akční výzkum jako výzkum praktický -

„ organizovaný pedagogickými praktiky v rámci svého působení ve vlastní instituci na 

výuku (vzdělávání nebo výcvik),...aby se zlepšila nebo obnovila zejména jejich 

metodická a organizační práce" (s.9). Š. Švec poukazuje ve své definici akčního 

výzkumu na skutečnost, že tento typ výzkumu realizují výhradně učitelé, a to ve své 

vlastní pedagogické praxi, konkrétně ve vyučování, v metodicky a organizačně 

orientovaných profesních činnostech. Definice Kliivera, Krugera (1972) a Maschewsky-

Schneidera (1977)114 však výsadní postavení „praktiků"115 v realizaci akčních výzkumů 

nezdůrazňují. Kladou ale požadavky na badatele, jež musí alespoň přechodně opustit 

„jinak zásadní odstup od objektu výzkumu ve prospěch vědomě zainteresovaného 

postoje, sahajícího od zúčastněného pozorování až k aktivní interakci s účastníky" 

(SEEBAUER 2003:88). Původní role praktiků (učitelů) jako zkoumaných osob / 

objektů výzkumu a role badatelů jako zkoumajících osob / subjektů výzkumu, se, podle 

autorů, v akčním výzkumu mění. Výzkumník se stává aktivní interakcí s účastníky 

zkoumaného prostředí sám jejím aktérem a učitel jako činný aktér se stává 

výzkumníkem. „ Výzkumník a zkoumaný iniciují v kolektivním procesu různé strategie 

změn ve zkoumaném sociálním poli" (SEEBAUER 2003:88). Podle K. Lewina jsou 

„ všichni lidé a skupiny lidí, které vědci při výzkumu chování zkoumají, nejen pouhými 

zdroji informací, ale jedinci, se kterými se výzkumník společně pokouší nalézt cestu 

k poznání. Výzkum jednání je přístupem empirického výzkumu, který byl vyvinutý 

113 J. Maňák, Š.Švec a J. Švec ve Slovníku pedagogické metodologie (2005) rovněž poukazují, obdobně 
jako J. Průcha, E. Walterová a J. Mareš v Pedagogickém slovníku (1998), na překonané tendence stavět 
aplikovaný výzkum do protikladu s výzkumem základním. Aplikovaný výzkum může čerpat poznání 
z výzkumu základního stejně jako se může základní výzkum inspirovat dílčími výzkumy aplikovanými. 
Výsledky aplikovaného výzkumu mohou rovněž iniciovat změny paradigmat v pedagogických vědách a 
přispívat tak k obecnému vědeckému poznání. 

14 In: SEEBAUER 2003. 
115 Vztahují, stejně jako K. Lewin, pracovní terén akčního výzkumu na sociální pole, společenské potřeby 
jež jsou v centru zájmu rozličných sociálních věd (srov. SEEBAUER 2003). 

100 



v humanitních a sociálních vědách a oddělil se od tradiční empirie - zejména od přísně 

experimentálního výzkumu" (SEEBAUER 2003:88). 

Z uvedené teoretické analýzy bychom mohli usuzovat, že akční výzkum je typem 

aplikovaného výzkumu, jeho cílem je detailně analyzovat a poznat zkoumanou realitu 

prostřednictvím perspektiv jednotlivých aktérů / výzkumníků. Využívá tak metodického 

přístupu tzv. terénního výzkumu (field studies). M. Lueger (2004) a T. Petersen 

(2002)116 charakterizují elementy terénního výzkumu shodně s již uvedenými 

definicemi výzkumu akčního. Zdůrazňují jeho celostní charakter a snahu zachytit celý 

komplex intervenujících proměnných, celkové životní vztahy a děj ve vzájemných 

souvislostech. Určující jsou pro výzkum vztahy mezi výzkumníky a aktéry daného 

prostředí, poněvadž je terénní výzkum zprostředkovatelem změn a vývoje. Nepokouší 

se tedy testovat hypotézy a stanovovat statistické korelace, nýbrž detailně poznat a 

popsat důležité události. Terénní výzkumy v pedagogických vědách jsou doménou tzv. 

školní etnografie (school ethnography). 

Předmětem studia školní etnografie je škola, kterou vnímá jako komunitu aktérů 

spoluvytvářejících autonomní jednotku mající charakteristickou hodnotovou matricí 

určující specifika interakcí a komunikace. Jedinečnost kultury komunity vytvářejí 

osobnosti všech aktérů, žáků, učitelů i rodičů v kontextu jejich vzájemných vztahů. 

V současném pojetí představuje etnografie „ metodu zkoumání charakteristik a 

přirozeného chování skupiny lidí nebo jednotlivců (kultury ) v jejich reálném životním 

kontextu" (PÝCHOVÁ1993: 406). Školní etnografie pak analogicky vnímá skupinou 

lidí žáky, učitele a rodiče v jejich reálném životním kontextu prostředí školy. Také 

výzkumník školní kultury musí nejprve dokonale vniknout do „černé skříňky,, školy, 

stát se spoluaktérem jejího dění, aby mohl rozpoznat a identifikovat problémy tam se 

vyskytující a s pomocí všech dalších aktérů a jejich subjektivních pocitů, postojů a 

názorů je účelně řešit. 

Je patrné, že charakteristiky akčního i terénního etnografického výzkumu jsou velmi 

podobné a je proto obtížné vymezit jejich významové hranice. M. Kučera (1992) 

vysvětluje komplementaritu obou typů vymezením akčního výzkumu jako výzkumného 

šetření, které je prováděno prakticky na základě praxe školní etnografie, ..., právě 

učiteli, ale případně i žáky či studenty. Vraných dobách akčního výzkumu měl badatel 

roli vědeckého experta, v současné době tvoří často člena týmu praktiků, usilujícího 

116 In: MAŇÁK, ŠVEC,ŠVEC 2005. 
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spíše o svou emancipaci než o zakotvení se ve vědě, členové prostředí přitom provádějí 

jakousi profánní etnografii své vlastní výuky nebo svých žáků. Na rozdíl od klasičtějších 

podob etnografie se zde profesionální výzkumník při svém neprivilegovaném nebo 

teoreticky nedominantním postavení zase ovšem nebojí zasahovat v týmu svými názory 

(navíc skutečně expertem může být, díky své nakumulované znalosti různých školních i 

neškolních prostředí) " (s. 25). 

V diskusi o zakotvení definice akčního výzkumu se nám nyní otevírají dvě otázky. 

První z nich se týká úlohy, kterou sehrávají v akčním výzkumu uč;telé a profesionální 

výzkumníci, druhá se vztahuje k výzkumné metodice akčních výzkumů. Školní 

etnografie jako druh etnografického výzkumu využívá metodiku terénních studií 

založenou na kvalitativních výzkumných přístupech a bývá definována také jako 

odvětví kvalitativní metodologie (KUČERA 1992). Odborníci v kvalitativní 

metodologii však nevylučují možnosti kombinovat jak kvalitativní tak kvantitativní 

metody ve výzkumném šetření"7. Rovněž J.H. McMillan a J.F. Wergin (1998) při 

definování akčního výzkumu zdůrazňují uplatnitelnost jak kvantitativní 

(experimentální), tak kvalitativní (neexperimentálni) metodologie. Tito autoři rovněž 

vymezují dvě formy akčního výzkumu: tzv. evaluační (evaluation research), který 

realizují externí odborníci a jehož cílem je posuzovat hodnoty realizovaných 

vzdělávacích programů a tzv. výzkum učitelský (practice-based research, teacher 

research, classroom research), jež realizují samotní učitelé a jeho cílem je lépe 

porozumět vlastní pedagogické praxi a tu v případě potřeby inovovat. Vzhledem 

k širšímu uplatnění akčního výzkumu také v dalších odvětvích sociálních věd a 

s ohledem na možné podoby výzkumných rolí praktiků (učitelů) a výzkumníků by, zdá 

se, nebylo vhodné, omezovat potenciální předměty akčního výzkumu v pedagogice 

pouze na profesní činnosti učitele a výlučně učitelům navíc přisuzovat roli výzkumníků. 

Je více než žádoucí, aby se ve školské pedagogické praxi realizovaly akční výzkumy za 

participativní účasti profesionálních výzkumníků a profesionálních praktiků. Pokud 

bychom však chtěli zdůraznit význam, který mohou mít realizované výzkumy vlastního 

vyučování pro samotného učitele (jeho odbornost i profesní sebevědomí) i celkovou 

kvalitu výuky, bylo by pravděpodobně vhodnější využít pro tento typ výzkumu jiného 

terminologického zakotvení a používat např. konstrukt učitelský výzkum a ten vymezit 

jako specifický typ výzkumu akčního. Mohli bychom však také uvažovat v opačném 

vztahovém pořadí a specifikovat akční výzkum jako typ výzkumu učitelského, a to 

117 Srov. KUČERA 1992; STRAUSS, CORBINOVÁ 1999; HENDL 1999. 
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v případě, že učitel coby hlavní výzkumník zvolí ke svému šetření právě typ výzkumu 

akčního (mající terénní povahu longitudinálního kvanitativně-kvalitativního šetření). 

Učitelský výzkum (teacher's research) jako typ akčního výzkumu používají rovněž 

odborníci Wile a Zisi (2001). Vnáší ale do řešené problematiky další dilema, poněvadž 

užívají pro učitelský výzkum ekvivalent reflektivní vyučování. D. Ebbut (1985) uvádí 

rozdíly v charakteristikách reflektivního vyučování a učitelského výzkumu, jež následně 

dělí na model autoevaluačního akčního výzkumu a „klasického" akčního výzkumu. 

Podívejme se nyní na pojetí učitelského výzkumu jako reflektovaného vyučování u 

Wile a Zisiho a srovnejme ho s Ebbutovým pojetím v následném přehledu. 

Akční výzkum (aplikující spíše kvalitativní metodologii) Wile a Zisi řadí ke 

čtyřem základním výzkumným přístupům, vedle tzv. klasického modelu, 

makrosociologického výzkumu a interpretativního výzkumu. 

Klasický model, využívaný zejména přírodními vědami, využívá sběru 

kontrolovatelných a opakujících se údajů, které se pokouší statisticky analyzovat, 

vysvětlovat a zobecňovat. Makrosociologický výzkum posuzuje jevy ve vzájemných 

historicky, kulturně, ekonomicky a politicky podmíněných vztazích, přičemž se 

využívá takových situací a pohledů, které jsou postihnutelné a pochopitelné výlučně 

ve vztazích s dalšími pohledy a situacemi. Spíše kvalitativní metodologii využívá 

přístup interpretativní, zabývající se jevy a procesy a jejich interpretativními náhledy 

a hodnotícími soudy v kulturách skupin a společností. Předmětem takovýchto šetření 

se stávají aktéři daných kultur, jejich názory a postřehy a cílem je mnohoúhelně 

popsat, vysvětlit sledovaný případ tak, aby mu rozuměli také jeho samotní aktéři. 

Zatímco snahou klasického pedagogického výzkumu je podat zobecněné soudy o 

edukační realitě, snaží se učitelský výzkum „ ...shromáždit oprávněné důvody pro 

změnu některého aspektu současného přístup" (WILE a ZISI 2001:4). Cílem je 

neustálé zkvalitňování výukové praxe jednotlivce, který permanentně reflektuje 

vlastní vyučovací aktivity. Akční výzkum autoři popisují na příkladu výzkumu 

učitelského. 

Při realizaci učitelského výzkumu jsou popisovány jisté zákonitosti. Jedná se o 

fázový proces, jež Wile a Zisi charakterizují v následujících krocích. 

Konkrétní výzkumný problém vychází ze zájmu a tázání se učitele po příčinách a 

zákonitostech, ve kterých určité jevy v edukační realitě probíhají, zosobní 

zkušenosti, jež samotný učitel reflektuje. Učitelova otázka (evokace výzkumu) se 
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rozvíjí do jasně formulovaných otázek výzkumu mající otevřenou povahu a mohou se 

v průběhu výzkumu, v etapě určování klíčových údajů a fázi sběru dat upřesňovat či 

měnit. Vzhledem k mnohoúhelnému pohledu z více perspektiv, který je pro tento 

výzkum charakteristický, dochází souběžně s analýzou a vyhodnocováním 

sebraných dat také k neustálé reflexi vývoje zkoumaných jevů, jak je aktéři 

zkoumaného prostředí zaznamenávají a jak se na řešení dané problematiky dívá 

odborná literatura. Nezaměnitelná intervenční povaha učitelských výzkumů 

umožňuje učitelům formulovat výzkumné závěry do podoby navrhovaných změn, 

jejichž efektivita je znovu systematicky reflektována čímž zabezpečuje 

rozvoj etvornou kvalitu výuky a tím i učení žáků a celé školy. 

Srovnejme nyní model Wile a Zisiho s přístupem D. Ebbutta (1985), jež záměrně 

vysvětluje rozdíly v charakteristikách reflektivního vyučování (to nepovažuje za typ 

výzkumu) a učitelského výzkumu, který následně dělí na model autoevaluačního 

akčního výzkumu a „klasického" akčního výzkumu. Zajímavé je, že D. Ebbutt (1985) 

řadí k typům učitelského výzkumu, kromě autoevaluačního akčního modelu a 

„klasického" akčního výzkumu také tzv. tradiční výzkum. 
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Reflektivní 
vyučování 

Učitelský výzkum 

Autoevaíuační 
akční výzkum 

„Klasický " akční 
výzkum 

Tradiční 
výzkum 

> realizován 
v izolaci vlastní 
školní třídy 

> realizován 
v izolaci vlastní 
školní třídy 

> realizován 
v izolaci vlastní 
školní třídy jako 
součást koherentní 
skupiny, která se 
pravidelně setkává 

> realizován 
v izolaci 
vlasmi školní 
třídy 

> reflektuje vlastní 
vyučování 
nepravidelně,(čas 
od času), využívá 
možnosti zavádět 
do praxe změny 

> pravidelné 
reflektování 
vlastního 
vyučování, změny 
do praxe zavádí 
systematicky 

> systematicky 
reflektuje vlastní 
vyučování a 
systematicky 
zavádí změny do 
praxe 

> reflektuje 
aspekty praxe, 
selektuje 
hypotézy 
z formální 
teorie 

> nesystematický 
sběr dat 

> systematický sběr 
dat 

> systematický sběr 
dat 

> systematický 
sběr dat 

> systematická 
analýza dat a 
vytváření hypotéz 

> systematická 
analýza dat (ve 
spolupráci se 
skupinou) a 
vytváření hypotéz 

> systematická 
analýza dat, 
verifikace 
nebo 
falzifikace 
hypotéz 

> nepíše se 
výzkumná zpráva 

> píše se výzkumná 
zpráva otevřená 
k veřejnému 
posouzení 

> píše se samostatná 
i společná 
výzkumná zpráva 
otevřená k 
veřejnému 
posouzení 

> píše se 
výzkumná 
zpráva 
otevřená k 
posouzení 

^ implementuje 
reflexe do praxe 
„čas od času" 

> systematicky 
implementuje 
reflexe 
s následnou 
změnou praxe 

> systematicky 
implementuje 
reflexe a mění 
praxi; testováním 
hypotéz se 
pokouší o změny 
na institucionální 
úrovni 

> „doufá", že 
přispěje 
k tvorbě a 
rozvoji 
formální teorie 

Opět se nám otevírá otázka, zda-li můžeme řadit procesy reflexe a sebereflexe 

k typům učitelského výzkumu. D. Ebbutt reflektivní vyučování k výzkumu neřadí 

z důvodu jisté nepravidelnosti a nesystematičnosti, v níž probíhá realizace a 

nezávaznosti v implementaci změn. Pokud se však podíváme na charakteristiky 

reflektivního vyučování Wile a Zisiho, ty zcela odpovídají atributům 

autoevaluačního akčního výzkumu D. Ebbutta. Také srovnáním s dalšími pojetími se 

problém zcela nevyjasní. 
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S. Kemmis (1983)'18 definuje akční výzkum jako formu sebereflexe 

v pedagogické situaci umožňující porozumění pedagogické praxi, avšak upozorňuje 

na charakter cyklických, ne jednorázových intervencí, které tato reflexe má. Naproti 

tomu McNiffe (1988)"9 vymezuje klíčové elementy akčního výzkumu, k nimž řadí 

akci, reflexi a revizi a zahrnuje tak procesy plánování, činnosti, pozorování, reflexi a 

nové plánování. V pojetí J. Elliotta (1976, 1981)120 je akční výzkum systematickou 

reflexí profesních situací, kterou učitelé provádějí s cílem tyto situace zlepšit a 

inovovat tak profesní praxi. D. Nezvalová (2002) považuje akční výzkum za 

kontinuální sebereflexi, jejíž důležitou součástí jsou autoevaluční nástroje. 

Jedním z možných východisek z terminologické nejasnosti by mohlo být 

vymezení jistých úrovní reflexe, které by se s rostoucí mírou objektivní 

kontrolovatelnosti blížily výzkumu či jeho vybraným atributům. 

Elementární úroveň reflexe by vycházela z primárního obsahového významu 

reflexe coby procesů zamýšlení se, uvědomování si, porozumění vlastnímu myšlení, 

prožívání a rozhodování jako druhu sebepozorování, obrácení myšlení do sebe, do 

vlastního vědomí a prožitků (HARTL, HARTLOVÁ 2000). Reflexe se v tomto pojetí 

stává odrazem reálného světa ve vědomí člověka, jež si tímto vytváří subjektivní 

obraz o této realitě i místa, které v ní zaujímá. Subjektivita sehrává v této úrovni 

klíčovou roli a je navíc žádoucí. Elementární úroveň reflexe odpovídá jejímu pojetí 

v koncepci Person Centred Education (PCE) C. Rogerse.121 Je považována za 

princip poznání a akceptování sebe sama a druhých. Nej větší význam přisuzuje 

Rogers zkušenosti, kterou jedinec zažije se sebou samým a vlastní sebepoznání a 

sebepřijetí je východiskem změny. „Reflexe se tu nechápe jako nástroj, který se 

musíme naučit ovládat, ale jako samočinný proces, který je člověku daný. 

V strategiích učení založených na zkušenosti se reflexe popisuje jako schopnost učit 

se a zůstávat stále otevřeným vůči vlastní zkušenosti a integrovat do sebe samého 

proces změny" (KASÁČOVÁ 2005:18). 

Druhá, kontextuální úroveň reflexe zajišťuje jedinci větší míru objektivity ve 

výsledných obrazech sebe sama a okolní reality, a to prostřednictvím zpětných vazeb 

pocházejících od spoluaktérů jevů, procesů a situací coby předmětů reflexe. Jedinec 

118 In: NEZVALOVÁ 2002. 
119 Tamtéž. 
120 In: JANÍK 2004; NEZVALOVÁ 2002. 
121 Vychází z humanistických personálních terapeutických paradigmat a modelu C. Rogerse - Client 
Centred Therapy (CCT) (srov. KASÁČOVÁ 2005). 
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má tímto možnost konfrontovat své subjektivní vnímání a porozumění v kontextu 

s druhými partnery, žáky, kolegy, rodiči. Tato úroveň reflexe odpovídá jejímu pojetí 

v sociální psychologii122, kde představuje proces zdvojeného zrcadlového 

zobrazování se subjektů navzájem, v němž dochází k vzájemné reprodukci vlastností 

předmětů reflexe. 

Třetí úroveň reflexe by mohla být nazvána jako výzkumná. Objektivitu 

zpětnovazebných informací v ní poskytuje učiteli výzkumné šetření, jež sám 

realizuje, a to při dodržení všech potřebných pravidel vážících se k jasně 

formulovaným otázkám výzkumu; volbě relevantních výzkumných metod (tvorbou 

výzkumných technik); k systematickému sběru dat, jejich analýze, interpretaci a ke 

konfrontaci výsledků výzkumu, závěrů a návrhů korektivních opatření, to vše 

v kontextu studia aktuální odborné literatury. Takto charakterizovaná výzkumná 

úroveň reflexe odpovídá pojetí reflektivního vyučování Wile a Zisiho (2001), 

autoevaluačního akčního výzkumu D. Ebbutta (1985) a všem elementům akčních 

výzkumů, jak již byly uvedeny. 

Otázkou zůstává, zda-li má význam pojmenovávat formy reflexe, které se svým 

charakterem zcela podobají výzkumu, když je v odborné literatuře zaveden termín 

akční (učitelský) výzkum, jehož realizace přináleží učitelům a odehrává se v průběhu 

výuky. Nespokojí-li se učitel se subjektivní úrovní nahlížení na edukační realitu (byť 

má ústřední místo v procesech konstrukce individuálních pojetí výuky / 

subjektivních teorií jako rozvojetvorných elementů profesního vývoje), může hledat 

pomoc v učitelském výzkumu. Reflexe je součástí každého výzkumu, avšak výzkum 

nemusí být součástí každé učitelovy (sebe)reflexe. Nemůžeme, podle mého názoru, 

volně a bez odborně erudované argumentace oba pojmy substituovat. Zároveň však 

musíme jasně popsat jejich specifika, obsahově je operacionalizovat. 

Vraťme se nyní zpět k akčním výzkumům a zaměřme se na jejich typologie. D. 

Ebbutt používá kritérium sociální při specifikování rozdílů. Pracuje-li učitel na 

výzkumu samostatně, nazývá jej autoevaluačním akčním výzkumem, je-li šetření 

realizováno týmem učitelů, jedná se pak o tzv. „klasický" akční výzkum. E.T. 

Stringer (1996) volí pro tento typ název kooperativní akční výzkum a rovněž v něm 

zdůrazňuje učitelovy sociální dovednosti, vzájemný respekt a podporu členů týmu a 

význam konstruktivní kritiky umožňující efektivnější diskusi i finální řešení. 

122 B. Kasáčová (2005) uvádí autory těchto koncepcí z první pol.20.stol.: J.L. Holmesa; T. M. Newcomba 
a Ch. H. Cooleyho. 
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K dalším typům akčního výzkumu potom D. Nezvalová (2002) řadí tzv. pro-aktivní 

akční výzkum a reaktivní akční výzkum. Kritériem jsou při této klasifikaci fáze, 

v nichž samotné šetření probíhá. U pro-aktivní ho výzkumu jsou nejprve do praxe 

implementovány změny, následně jsou systematicky zkoumány efekty, které 

přinášejí. V reaktivním akčním výzkumu je kladen důraz na poznání a porozumění 

stávajícímu stavu, přičemž každá pedagogická situace je považována za svým 

způsobem unikátní a učitelé intencionálně reflektují praxi před navržením a realizací 

inovativních strategií. Podle T. Janíka (2004) je každý akční výzkum pro-aktivní i 

reaktivní současně, poněvadž celý proces probíhá v gradujícím cyklu akce (jednání) 

a reflexe (výzkumu). 

Na počátku této kapitoly byla položena otázka, zda-li efekty, které může přinášet 

učitelský výzkum jsou natolik relevantní, že by mohly indikovat význam a potřebnost 

výzkumné kompetence učitelů. Pokusím se nyní shrnout přednosti učitelských výzkumů 

tak, jak jsou odborníky komunikovány a v průběhu textu již byly uváděny. 

-Akční výzkum vychází z pedagogické praxe a respektuje její potřeby. Kriticky a 

systematicky ji zkoumá, navrhuje inovativní strategie a prostřednictvím implementace 

projektovaných změn a jejich opětovné reflexi se do ní opět vrací. Umožňuje tak 

naplňovat svůj hlavní význam - zdokonalovat profesní pedagogickou praxi, učitelovo 

vyučování a žákovo učení. 

-Akční výzkum poskytuje učitelům systematické informace o reálném stavu vyučovacího 

dění i školního života. Systematický sběr dat i jejich kritická analýza tak umožňuje 

učitelům získávat relevantní důvody k zavádění a řízení změn. 

-Pokud realizuje akční výzkum spolupracující tým učitelů a vedení školy, může se 

aktualizovat demokratická participace poskytující prostor k otevřené diskusi, lepšímu 

porozumění složitým edukačním jevům a procesům, což umožňuje zavádět změny do 

všech úrovní života školy, která tak má příležitost stát se učící organizací, v níž dochází 

k produkci i sdílení znalostí. 

- Akční výzkum vytváří prostor k rozvíjení učitelova sebeporozumění a sebepojetí 

konstrukcí a aktualizací jeho subjektivních teorií, k posilování satisfakce a profesní 

jistoty, důvěry a odpovědnosti, čímž zajišťuje profesní růst. 

Prozatím nezodpovězeny jsou otázky týkající se kvality výzkumných činností učitelů 

a jejich připravenosti i ochoty podílet se na výzkumných aktivitách ve školním 

prostředí. Spolupráce vysokoškolských učitelů a učitelů z praxe je k zodpovězení těchto 

otázek nezbytná. Mohou z ní vyzískat obě strany, bude-li založena na vzájemné důvěře 

108 



a respektu. Kooperativní akční výzkumy umožňují propojení teorie a praxe. Akademici 

při nich mohou učitelům odkrývat barvy (pro učitele zpravidla „šedé") teorie a praktici 

zpětně zprostředkovávat „reálné" barvy praxe. Akademici mohou zúčastněně sledovat 

aplikovatelnost teoretických poznatků v praxi, porozumět jejím potřebám a 

argumentovat tím vlastní výzkumné záměry. 

Pro aktualizaci zájmu učitelů a vedení školy na této participaci, realizaci akčních 

výzkumů, je zapotřebí více komunikovat otázky cílů a významů učitelských výzkumů a 

vytvářet prostor pro její postupnou, ale systematickou implementaci prostřednictvím 

spolupráce školských a vysokoškolských institucí a v neposlední řadě zavádět do 

přípravného i následného vzdělávání učitelů aktivity rozvíjející výzkumnou kompetenci. 

Ta je pro učitele nezbytná, přijmeme-li argumenty poukazující na efekty a význam 

akčních učitelských výzkumů a místo, které tak mohou sehrávat v kvalitě a prestiži 

učitelské profese. 

Potenciální přínosy akčních výzkumů ve své podstatě zodpovídají otázky kladené k 

významu a úloze výzkumné kompetence v učitelské profesi. Jádrem problému se tak 

následně stává, zda-li učitelovo „zkoumání" vybraných edukačních jevů a procesů 

můžeme nazývat výzkumem. Nemůžeme však diskutovat tento otevřený problém dříve, 

než se pokusíme vyjasnit pojmy obsahově blízké výzkumným činnostem učitelů. Stále 

častěji se objevují v seznamech doporučených profesních učitelských aktivit a 

splatností nového školského zákona se rovněž staly součástí jejich profesních 

povinností. 

3.2.2 Místo evaluace ve výzkumné kompetenci učitelů 

Evaluace, autoevaluace, hodenocení, sebehodnocení, evaluační výzkum, evaluační 

kompetence učitele. Dlouhodobě diskutované, avšak (další) stále nevyjasněné pojmy 

naší odborné pedagogické terminologie. Podívejme se nejprve v jakých souvislostech se 

objevují v kompetenčních modelech a strukturách profesních činností učitelů. 

V modelech profesních kompetencí učitele autorů V. Švece (1998); V. Spilkové 

(1996); D. Nezvalové (2001); H. Lukášové (2003) a J. Vašutové (2004) se evaluační 

kompetence explicitně nevyskytuje. Explicitně pouze J. Vašutová zařazuje schopnosti 

učitele uplatňovat nástroje autodiagnostiky a autoevauace k vlastní sebereflexi ke 

kompetenci profesně a osobnostně kultivující. 
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Přímo evaluační kompetenci zařazuje do struktury klíčových způsobilostí učitele R. 

Seebauerová (2002). Vztahuje ji k připravenosti učitele flexibilně použít registr metod, 
1 

k nimž dále patří kompetence didaktická a organizační . Evaluační kompetenci 

autorka bezprostředně vztahuje k schopnostem učitele komplexně posuzovat výsledky 

žákova učení i vlastní výukové činnosti. 

B. Kasáčová (2005) hovoří o evaluační způsobilosti, kterou vedle způsobilosti 

analytické a způsobilosti získávat informace řadí k způsobilosti a kompetenci 

diagnostikovat ve třídě. 

Obecně tuto kompetenci autorka popisuje jako způsobilost učitele využívat metody 

diagnostikování - získávání informací o třídě na podporu rozvoje vyučovací 

způsobilosti, a to pro potřeby reflektivního vyučování. Vychází přitom z Pollardem 

(1998) používaného termínu competence in classroom enquiry, jenž překládá jako 

způsobilost šetření ve školní třídě (třídní šetření) (s.41). Preferuje však termín 

diagnostikování, a to s ohledem na zavedenou slovenskou odbornou terminologii. 

Výstižný a odpovídající překlad anglického termínu enquiry však vyžaduje odbornou 

diskusi. B. Loh (1998)124 používá v tomto kontextu rovněž terminologické spojení 

reflective inquirer, kterou B. Kasáčová překládá slovenským ekvivalentem „reflexívny 

výskumník" (s.71). Nejasnost je zřetelná. Nemůžeme procesy diagnostikování a 

výzkumu (event. šetření) volně zaměňovat či jakkoli používat bez obsahového 

vyjasnění. Stalo by se tak na úkor argumentace k významu a úloze výzkumné 

kompetence učitelů, k specifikám, která ji odlišují od kompetence diagnostické (a stejně 

tak reflektivní). Zaměřme se blíže na dílčí způsobilosti učitelů v diagnostické 

kompetenci v pojetí B. Kasáčové (2005). 

Diagnostický proces ve vyučovacím procesu probíhá podle autorky v cyklicky se 

opakujících činnostech získávání informací; analýze údajů; evaluaci dat a reflexe. 

Způsobilost získávat informace vztahuje k schopnostem učitele rozpoznávat situace jako 

potenciální předměty diagnostikování a znalosti diagnostických metod (sběr dat a údajů, 

popis situací, procesů, případů, měření vyučovacích výsledků / efektů). Analytické 

způsobilosti potřebují učitelé k nacházení významů v diagnostikovaných datech a 

informacích. Vyjadřují schopnosti učitele porozumět vzájemným vztahům mezi daty, 

jejich využitelnosti pro vlastní profesní rozhodování. Evaluační způsobilosti se podle B. 

123 
R. Seebauer (2002) poukazuje na tři ústřední připravenosti učitele: orientovat vyučování na 

individuální založení dítěte ( personální a sociální kompetence); k vytvoření příznivého učebního klimatu 
(interkulturní, komunikativní a oborová kompetence) a připravenost k jlexibilnímu použití registru metod. 124 In: KASÁČOVÁ 2005. 
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Kasáčové uplatňují při „posuzování výsledků a efektů dosažených ve vyučovacím 

procesu. Jde zejména o praktické vyhodnocování výsledků měření, zkoušení, testů a 

diagnostikování. Nejde však jen o hodnocení jako přiřazení určitého soudu a úsudku o 

dosažených výkonech žáka, ale o komplexní posouzení rozvojové úrovně z hlediska cílů, 

snahy a výkonů ve vztahu ke zkušenosti, přičemž se výsledky evaluace úzce spojují 

s prognózou dalšího vývoje. Tyto závěry jsou potom východiskem pro další strategii 

pedagogického působení" (2005:44). 

B. Kasáčová definuje evaluaci jako posuzování a komplexní hodnocení výsledků 

(efektů) žákova učení v procesech vyučování, tedy stejně jako R. Seebauerová, jež 

k jejim předmětům přiřazuje navíc vlastní výukové činnosti učitele, které u J. Vašutové 

tvoří obsah procesů autoevaluace. Podívejme se nyní v jakém významu používají termín 

evaluace odborníci expertní skupiny Evropské komise v již citovaném dokumentu 

"Changes in teacher and trainer competences." 

V explicitně vymezené kompetenci učitelů spolupodílet se na tvorbě školního 

kurikula, organizaci rozvoje a evaluaci autoři studie upozorňují na stále rostoucí 

míru autonomie, kterou školy nabývají ve všech zúčastněných zemích. Nejsou to 

ministerstva, ale přímo učitelé, jež tímto přebírají stále větší míru veřejné 

zodpovědnosti za kvalitu školního kurikula, rozvoje školské organizace a výsledky 

žákova učení. Zástupci školské politiky tak začínají připouštět, že úroveň školské 

edukace není ohraničena centrálně definovanými standardy, ale lokálními 

podmínkami v nichž škola pracuje. Učitelům jsou však tímto přisuzovány specifické 

role v procesech monitorování školního kurikula, poněvadž se stávají odpovědnými 

za realizaci autoevaluace. Školní kurikulum, rozvoj školské organizace a evaluace 

jsou, podle autorů studie, novými úkoly pro všechny učitele, jejichž role tak 

přesahují hranice školní třídy. Schopnost participovat s kolegy na tvorbě školního 

kurikula, v aktivitách zvyšování kvality práce školy a v evaluačních procesech jsou 

nově požadovanými kompetencemi učitelů. Rozšiřování kompetencí učitelů do této 

dimenze spolu s rostoucí mírou autonomie je nově vnímáno jako prostor k růstu 

prestiže učitelské profese. 

V uvedeném dokumentu nejsou blíže specifikovány předměty evaluace. Z akcentu 

na výsledky žákova učení, školní kurikulum a školu jako rozvojeschopnou 

vzdělávací instituci však můžeme dedukovat, že se evaluace vztahuje právě k těmto 

doménám. 
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Obsahově jasné a jednoznačné vymezení pojmů evaluace a autoevaluace není 

možné obcházet ani jakkoli zlehčovat, poněvadž se dostáváme na tenký led zákonem 

stanovených povinností učitelů a vedení škol. Konkrétně vyhláška č. 15/2005 Sb., 

vztahující se k zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Termín vlastní hodnocení 

školy vyhláška blíže nespecifikuje, pouze uvádí, že je zaměřeno na „ cíle, které si 

škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním 

vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti" (s. 67). Dále se toto 

hodnocení zaměřuje ne způsob, jak škola dané cíle plní, a to s ohledem na rámcový 

vzdělávací program a další právní předpisy. Následně je zaměřeno na ty oblasti práce 

školy, ve kterých dosahuje dobrých výsledků, event. kde je zapotřebí úroveň 

vylepšovat. Stanoví rovněž učitelům a vedení školy navrhovat opatření ke změnám. 

Vyhláška dále velmi obecně stanoví oblasti vlastního hodnocení školy, kam řadí 

„podmínky ke vzdělávání; průběh vzdělávání; podpora školy žákům a studentům, 

spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na 

vzdělávání; výsledky vzdělávání žáků a studentů; řízení školy, kvalita personální 

práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; úroveň výsledků práce 

školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům" (s.67). 

Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy vyhláška konkretizuje podmínkou, že 

toto musí být zpracováno za období jednoho nebo dvou školních roků a jeho 

strukturu navrhuje ředitel školy a projednává ji s pedagogickou radou. 

Jak jsem poukázala, je obsahová specifikace vlastního hodnocení školy velmi 

obecná, i když je zapotřebí vyzvednout, že samotný zákon tuto pravomoc školám 

přisuzuje a navíc zohledňuje kromě výsledků vzdělávání také jeho průběh, 

podmínky, vzájemné vztahy mezi všemi aktéry školy (včetně rodičů) a explicitně 

pojmenovává také důležitost kvality dalšího vzdělávání učitelů. Žádoucí je rovněž 

respektování individuálních podmínek a ekonomických zdrojů školy 

v poskytovaném vzdělávání. Diskutabilní je samotný termín vlastní hodnocení školy. 

Vzhledem k nejasnostem u pojmů evaluace a hodnocení, autoevaluace a 

sebehodnocení (je o nich pojednáno níže) a následně také k pojmům evaluační, akční 

a učitelský výzkum, nezdá se být toto slovní spojení příliš vhodné. Zejména 

podíváme-li se na samotný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
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(dále RVP)125 a na Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů (dále Manuál 

k ŠVP)126. Jak RVP tak Manuál k ŠVP pracují s pojmy autoevaluace školy. 

Autoevaluace školy slouží, podle RVP, „ k systematickému posuzování činnosti 

školy plánované ve školním vzdělávacím programu; výsledky slouží jako zpětná 

vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další práci školy; 

autoevaluaci provádějí účastníci vzdělávacího procesu - vedení školy, učitelé, žáci" 

(s. 121). Tzv. evaluační činnosti RVP definuje jako „veškeré plánované a cílené 

aktivity školy směřující k ověřování, měření, posuzování a hodnocení výsledků a 

změn dosažených ve všech činnostech školy vymezených ve školním vzdělávacím 

programu,, (s.121). Sled pojmů ověřování, měření, posuzování a hodnocení svědčí o 

jisté bezradnosti, kterou však definitivně završuje manuál k tvorbě ŠVP, poněvadž 

chápe autoevaluaci „především jako průběžnou diskusi o tom, co se ve škole děje, o 

problémech, které je třeba řešit, i o způsobech jejich nápravy" (s.72). Musím navíc 

poznamenat, že zvýraznění slov průběžná diskuse je práce autora citovaného 

Manuálu. Takovéto vymezení považuji za zcela nepřípustné, ve své podstatě 

znevažující samotný význam, úlohu i potenciální přínosy evalučních procesů. Jisté 

zmírnění tohoto terminologického neporozumění přináší alespoň poznámky pod 

čarou, vysvětlující autoevaluaci jako „vlastní plánovitou hodnotící činnost 

s pravidelně se opakujícími aktivitami, která je zaměřena na hodnocení práce školy 

za účelem zajištění kvality vzdělávání v rámci realizovaného vzdělávacího programu. 

Je možné ji proto chápat jako mechanismus soustavné autoregulace vlastní 

pedagogické práce" (s.72). Slovní spojení zajištění kvality vzdělávání považuji za 

významný, jedná se o ve své podstatě klíčový akcent evaluačních výzkumů (je o něm 

pojednáno níže). Opět je však evaluace mechanicky spojována s hodnocením a 

problematická definice v kruhu uvádějící, že autoevaluace „představuje soubor 

pravidelně se opakujících evaluačních aktivit zaměřených na sebehodnocení školy" 

(s.72) je opět důkazem neporozumění a matoucí nejasnosti. 

Mírnější objasnění uvádí do problematiky opět pod čarou uvedená definice pojmu 

evaluace. Již se blíží k vymezení evaluace jako výzkumného šetření (viz níže) a 

zdůrazňuje ji jako „ činnost představující systematický sběr a analýzu dat poskytující 

125 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1.9. 2005; č.j. 
25846/2005-2). In: http://www. vuppraha.cz/index.php?op=sections and sid=367. 
I2<' Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In: http://www. 
vuppraha.cz/index.php?op=sections and sid=295. 
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škole informace potřebné pro zlepšení fungování jejího školního vzdělávacího 

programu a umožňuje ji lépe vnímat a uvědomovat si žádoucí změny, které by mohly 

přispět ke zvýšení efektivity programu. Prostřednictvím evaluace je umožněno 

pracovníkům školy, žákům i ostatním lidem mimo školu porozumět procesům, které 

ve škole probíhají, a tyto procesy zpětně ovlivňovat" (s.72). 

Tato poslední definice, zdá se, nejvíce přibližuje procesy (auto)evaluace 

výzkumným procedurám, na jehož průběh jsou kladeny vysoké nároky a vyžadují od 

realizátorů jisté specifické, „výzkumné" znalosti. Také další pojmy, se kterými 

Manuál v souvislosti s povinnostmi školy evaluovat školní vzdělávací program 

pracuje, mají své opodstatnění. Jedná se zejména o oblasti, cíle a kritéria evaluace 

(kritéria jsou však volně v některých částech textu zaměňována za indikátory kvality, 

což je diskutabilní) (srov. s. 79, 81). Používaný pojem nástroje evaluace ve své 

podstatě nahrazuje pojmy výzkumná metoda a technika, které by byly vhodnější, 

pokud bychom přisoudili evaluaci význam výzkumného šetření. Diskuse, zda-li 

můžeme (auto)evaluaci považovat za specifický druh výzkumu, kdy a za jakých 

podmínek je obsahem následující části textu. 

Pedagogický slovník (PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ 1996) definuje 

pedagogickou evaluaci jako „zjišťování, pozorování a vysvětlování dat 

charakterizujících stav, kvalitu, efektivnost vzdělávací soustavy, ... zahrnuje hodnocení 

vzdělávacích výsledků, hodnocení učebnic aj. (s. 147). Podíváme-li se v daném slovníku 

na heslo hodnocení, budeme odkázáni na pedagogickou evaluaci (s.76). Hodnocení 

učebnic je definováno jako posuzování kvality učebnic (s.76); hodnocení učitelů jako 

posuzování kvality a výsledků učitelovy práce (s.76); hodnocení vzdělávacích procesů 

je blíže charakterizováno jako velmi rozvinutá oblast pedagogické evaluace (s.76); 

hodnocení vzdělávacích projektů je podle Pedagogického slovníku evaluace zahrnující 

hodnocení kurikulárních dokumentů (s.77) a hodnocení vzdělávacích výsledků je 

upřesněno jako posuzování kvality vzdělávání na úrovni tříd, škol, vzdělávací soustavy 

země (s.77). 

Termíny hodnocení a evaluace jsou tak často substituovány, že je problematické 

rozhodnout, zda-li je nutné se o specifikaci obsahových rozdílů těchto pojmů pokoušet. 

Význam evaluace v učitelské profesi je však stále více zdůrazňován, nabyl podoby 

povinnosti a rovněž je dáván do vztahu s výzkumným šetřením. To vše jsou relevantní 

důvody k operacionalizaci obou pojmů. 
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Podle J. Průchy (1996) a D. Nezvalové (2004) pokrývá obsahově pojem evaluace 

teoretický přístup, zdůrazňující potřebu hodnotit všechny jevy vzdělávací reality (např. 

vzdělávací procesy a programy, vzdělávací výsledky a instituce), dále metodologii 

tohoto hodnocení jako souboru výzkumných metod a technik a v neposlední řadě 

proces, v němž se prostřednictvím zvolené metodologie realizuje teoretický přístup, 

který se po volbě určitého jevu vzdělávací reality uskutečňuje na odpovídající úrovni 

vzdělávací praxe (např. vzdělávací program konkrétní školy nebo vzdělávací soustava 

jedné nebo více zemí). 

Evaluace je podle Průchy významově blízká vědecké a výzkumné oblasti, zatímco 

pojem hodnocení využívá každodenní školní praxe. „Evaluace (evaluation) je termín 

zavedený v oblasti teorie, vědy a výzkumu, kdežto hodnocení (assessment) je termín 

používaný spíše učiteli, rodiči a nepedagogickou veřejností" (1996:11). 

K. Rýdl (1997) blíže vysvětluje evaluaci jako „systematické zkoumání a sledování 

hodnoty a efektivity určitého předmětu nebo jevu, ... . Ve vtahu ke škole jde potom o 

posuzování a vyhodnocování vzdělávací nabídky a pracovních postupů školy. To ale 

není přece nic nového. Člověk každodenně hodnotí své úspěchy a prohry, zaujímá 

stanovisko k vlastní práci i k práci jiných. Na rozdíl od tohoto nahodilého přístupu se 

pod evaluací rozumí systematicky plánovitý a cíleně řízený proces hodnocení a 

posuzování sledovaných jevů" (s. 2). 

Š. Švec (2002)127 vymezuje evaluaci jako „proces nebo výsledek objektivního 

posuzování hodnoty, kvality, efektivnosti cílových programů, výsledků, prostředků, 

podmínek, kontextů... " (s. 208). 

Podle J. Benneta (1994)128 je evaluace procesem systematického shromažďování a 

analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. Na předem 

stanovená kritéria a cíle jako klíčové elementy evaluace coby systematicky 

připraveného a plánovitého hodnocení upozorňuje rovněž K. Roupec (1997). 

Z uvedených definic vyplývají následující atributy evaluace jako procesu: 

- systematického, plánovitého, cíleně řízeného a objektivního 

- hodnocení / posuzování / zkoumání hodnoty, kvality, efektivity jevů a procesů školní 

reality 

- sběru a analýzy informací podle předem stanovených kritérií 

127 In: MAŇÁK, ŠVEC, ŠVEC 2005. 
128 In: NEZVALOVÁ 2004. 
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Schematicky by se rozdíly mezi hodnocením a evaluací daly shrnout následujícím 

způsobem. 

Hodnocení 

(neřízené hodnocení) 

Evaluace 

(řízené hodnocení) 

Jako běžné posuzování a reflexe Jako systematická evaluace 

Kritéria: nejsou explicitně vymezena; indikátory 

výkonu nejsou stanoveny a nejsou sdíleny školní 

komunitou; nejasná hodnotící kritéria 

Kritéria: vymezena explicitně a sdílena; jsou jasně 

formulovány cíle, indikátory kvality výkonu, 

hodnotící kritéria 

Proces/evaluační plán: není jasně stanoven, 

neplánovaný, nepravidelný, neřízený, 

nekontrolovaný 

Proces/evaluační plán: jasně stanoven podle cílů, 

strukturovaný s předem danými úkoly a 

zodpovědnostmi, plánovaný, řízený, kontrolovaný 

Metody: nejsou předem stanoveny, nekonzistentní, 

bez kontroly validity a reliability, nahodilý sběr dat, 

základem jsou náhodné zkušenosti, analýza dat 

probíhá bez stanovených kritérií 

Metody: jsou jasně určeny zdroje dat, které jsou 

cíleně sbírány a analyzovány podle daných kritérií, 

provádí se triangulace metod s kontrolou jejich 

validity a reliability 

Závěry: subjektivní, spočívají na dojmech a 

míněních, nejsou dokumentovány, nevypracovává 

se závěrečná zpráva, inovace jsou navrhovány 

nahodile a bez systematické implementace 

Závěry: relativně objektivní, vychází z široké 

databáze různorodých hledisek, jsou 

dokumentovány v závěrečné zprávě, jsou 

navrhovány a systematicky zaváděny inovace 

(srov. RYDL 1997; FISCHER, SCHRATZ 1997; NEZVALOVA 2004) 

Srovnáme-li atributy diagnostikování, evaluace a akčního výzkumu, nedají se 

postihnout rozdíly. Objevují se rovněž, stejně jako u reflexe a diagnostiky, tzv. definice 

v kruhu (diagnostika je definována jako reflexe, reflexe jako akční výzkum, evaluace 

jako akční výzkum atp.). Analogicky se dá připodobnit problém vztahu mezi reflexí a 

diagnostikou na komplementaritu evaluace a diagnostiky. 

Budeme-li považovat evaluaci za typ výzkumného šetření, mohli bychom se 

inspirovat typologií výzkumů J. Janouška (1986). Rozlišuje výzkum objasňovací -

explikami / explanační; zjišťovací - diagnostický a předvídací - prognostický. 

Explanační výzkum, podle J. Janouška, naplňuje tzv. poznávací funkci vědy produkující 

novou vědeckou znalost, poznatkovou základnu. Cílem diagnostického výzkumu je 

zjištění, zda a jak často se u zkoumaného jedince nebo skupiny vyskytují určité jevy či 

okruhy jevů s relevantním významem. Diagnostické výzkumy mají spíše "popisný než 

teoretický charakter, zaměřují se více na hodnoty určitých proměnných než na jejich 

vazby. V té míře, v jaké se zároveň sledují i vazby, což bývá velmi časté, vstupuje sem 

však i prvek teoretický. " (s.26). Evaluace je rovněž definována jako proces zkoumání a 
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posuzování hodnoty, kvality a efektivity vybraných jevů. Pokud ji přisoudíme status 

výzkumu, mohla by být zařazena k výzkumu diagnostickému, a to i pro svou praktickou 

funkci, kterou respektuje potřeby praxe a spolupodílí se na jejím zkvalitňování (srov. 

JANOUŠEK 1986). 

Pokusme se nyní osvětlit blíže otázku, zda-li můžeme evaluaci považovat za typ 

výzkumu, popř. kdy a za jakých podmínek. 

K. Rýdl (1997) uvádí tři typy evaluace a charakterizuje ji jako kontrolu a 

posuzování, jako proces sebereflexe a plánování dalšího rozvoje a jako vědecký výzkum. 

Představa o evaluaci jako procesu kontroly a posuzování je, dá se říci, přetrváváním 

tradiční zkušenosti učitelů, jež jsou sami spolu se svými žáky předmětem kontroly 

(evaluace) školních inspektorů diktujících si kritéria i způsoby hodnocení a posuzování. 

Zcela opačným pojetím evaluace je její vymezení coby procesu sebereflexe mající 

svou úlohu v rozhodovacích procesech a aktech plánování a predikce dalšího rozvoje. 

Pojem sebereflexe, podle K. Rýdla naznačuje, že aktéry a vykonavateli evaluace jsou 

její přímí účastníci, v případě školy pak její vedení, učitelé i žáci. Cílem takto pojaté 

evaluace je potom „ rozšiřovat vědění o vlastní práci a vlastní škole a mít možnost 

prověřovat vědění o vlastní práci a vlastní škole a mít možnost prověřovat přiměřenost 

vlastní strategie jednání a organizační struktury" (1997:3). 

Evaluace orientovaná na vědecký výzkum si dává za cíl posuzovat inovační procesy a 

projekty v pedagogické praxi. Výsledky evaluace potom slouží „k zjištění míry 

aplikace sledovaného jevu do širšího systému " (RÝDL 1997:3). 

M. Chráska (1995) používá termín evaluační výzkum a zaměřuje ho na „měření 

nejrůznějších pedagogických jevů, procesů nebo efektů." (s.44). J. Průcha (1996) 

považuje měření edukačních procesů za základní proceduru evaluačních výzkumů. 

Sporná jsou kritéria pro zařazení evaluace k výzkumným procedurám. Vzhledem k stále 

více uplatňované a respektované kvalitativní metodologii to však nemusí být pouze 

matematicky exaktní „měření". 

A. Swets a D. Zeitlinger (1995) považují evaluační výzkum za novou disciplínu, 

která vznikla z neustále se zvyšujícího zájmu o evaluaci, poněvadž hraje významnou 

roli v rozhodovacích procesech. „ Evaluační výzkum přináší ucelený soubor důkazů, 

které osvětlují hodnoty nacházející se ve vzdělávacích programech, produktech 

a technologiích" (s.36). 
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Odborníci expertní skupiny Evropské komise v dokumentu "Changes in teacher and 

trainer competences" (2002) blíže specifikují způsobilosti učitelů realizovat výzkumná 

šetření, a to jak v akčních výzkumech, tok v evaluačních výzkumných projektech. 

Autoři publikace „ Understatnding and Evaluating Educational research " H. James, 

McMillan a J.F. Wergin (1998), řadí evaluační výzkum (evaluation research) k typu 

akčního výzkumu spolu s tzv. výzkumem pedagogické praxe (practice-based research) a 

volí ekvivalentní názvy učitelský výzkum (teacher research) nebo výzkum školní třídy 

(classroom research). 

Podle odborníků z Virginia Commonwealth University je možné v obou formách 

akčního výzkumu použít jak kvalitativní, tak kvantitativní metodologii a rozdíl mezi 

evaluačním a učitelským výzkumem se podle nich netýká otázek jak je výzkum 

realizován, ale proč. Evaluační výzkum umožňuje odkrývat hodnoty jednotlivých 

edukačních programů a napomáhá tak v rozhodování, zda-li by daný program měl být 

zachován, změněn nebo nahrazen jiným. Evaluační výzkum s tímto zaměřením 

zpravidla provádějí externí experti. Učitelský výzkum realizují sami učitelé -

profesionálové - s cílem lépe poznat a porozumět vlastní pedagogické praxi a nacházet 

možnosti, jak ji zlepšovat. Výsledky obou forem akčního výzkumu mohou, podle 

autorů, indikovat změny školské praxe, a to i na státní úrovni. 

V obou právě zmíněných dokumentech je evaluační výzkum vztahován k posuzování 

hodnot a kvalit edukačních programů / školních vzdělávacích programů, což odpovídá 

také našemu legislativnímu vymezení školních vzdělávacích programů a povinnostem 

jejich evaluace. Předměty pedagogické evaluace (jak jsou uváděny v odborných 

publikacích) však přesahují hranice edukačních programů a vztahují se prakticky k celé 

pedagogické realitě. 

M. Scriven (1990)129 vychází z tzv. obecné teorie pedagogické evaluace a na tomto 

základě vymezuje obecné okruhy, oblasti evaluace, ke kterým řadí evaluaci programu 

(pragram evaluation); personálu (personnal evluation); výkonu (performance 

evaluation); produktů (product evaluation); projektu / záměru (proposal evaluation); 

politiky / strategie (policy evaluation) a metaevaluaci (metaevaluation). 

J. Průcha (1996) shodně s M. Scrivenem specifikuje jako předměty evaluace 

vzdělávací programy a vzdělávací výsledky, více se však přibližuje potřebám školské 

praxe a zaměřuje evaluaci na školy (včetně alternativních); výuku; edukační klima; 

učebnice; vzdělávací potřeby; a zdůrazňuje rovněž evaluaci pedagogické vědy. 

129 In: PRŮCHA 1996. 
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Nejblíže potřebám školské praxe mají předměty evaluace odborníků K. Rydla, V. 

Horské a M. Dvořákové (1997). Své pojetí koncipovali na představě procesu hodnocení 

jako přirozené a nedílné součásti vzdělávacího procesu poskytujícího učitelům zpětnou 

vazbu o úspěšnosti jejich výchovného a vzdělávacího úsilí. To je posuzováno z hlediska 

aktuálních výkonů žáků, stejně jako změn v jejich hodnotových orientacích a postojích. 

Za další podstatné determinanty kvalit žákova učení řadí autoři rovněž psychosociální 

klima školy a školní třídy, skupinové vazby a mezilidské vztahy mezi učiteli a žáky. I 

přes skutečnost, že se jedná o dnes již všeobecně známé podmínkv efektivního učení, 

zůstávají na okraji zájmu. Za předměty evaluace považují K. Rýdl, V. Horská a M. 

Dvořáková především ty výsledky vzdělávání, které jsou indikátory změny určitých 

stránek osobnosti žáků. Vedle např. schopnosti spočítat příklad nebo napsat bezchybný 

diktát zde patří také „ radost z tvorby nebo z řešení problémů, postoj k určitému tématu 

či způsob chování v nové situaci" (1997: 27). 

Takto vymezené zamýšlené cílové stavy obsahující kromě vědomostí, dovedností, 

schopností a zkušeností také hodnoty, postoje a zájmy žáků a představují tak především 

kvalitativní rámec základního vzdělávání, který tímto indikuje výběr a tvorbu 

evaluačních nástrojů. Za důležité pro úspěšné hodnocení dosažených cílových stavů 

autoři rovněž považují pojmenování všech proměnných intervenujících ve výsledcích 

školního vzdělávání. 

Ve výčtu proměnných jako potenciálních předmětů evaluace jsou konkrétnější v 

porovnání s uvedenými odborníky J. Průchou a M. Scrivenem. Na úrovni správy školy 

zaměřují pozornost na legislativní a finanční zajištění výuky a na organizace práce 

školy (včetně námětů pro organizaci volného času dětí); sociální rovina života školy je 

zastoupena vztahy ve škole (včetně rodičů a dalších sociálních partnerů) a 

psychosociálním klimatem. Fenomén žáka je zastoupen v pojetí jeho osobnosti 

v jednotlivých etapách školní docházky; v jeho osobnostních charakteristikách (včetně 

učebního stylu); v sociodemografických a sociokulturních charakteristikách školní třídy 

a v profilu absolventa školy. Rovina jednotlivých forem kurikula je specifikována 

pojetím obsahu vzdělávání; předpokládanými výsledky vzdělávání (v jednotlivých 

etapách); výukovými strategiemi a metodami a formami sumativního i formativního 

hodnocení výsledků vzdělávací práce školy. U učitele jsou centrem pozornosti jeho 

osobnostní charakteristiky (včetně vyučovacího stylu); pojetí práce jednotlivých učitelů 

i pedagogického sboru jako celku včetně sociodemografických a socioprofesních 

charakteristik. Důležitým předmětem evaluace je, podle autorů, také validita 
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používaných evaluačních nástrojů zajišťujících respektování kvalitativních 

posuzovacích kritérií. 

Pro kategorizaci předmětů evaluace se využívá kritérium systémového pohledu a 

rozlišuje se evaluace na makroúrovni, kde spadá např. vzdělávací systém; evaluace na 

mezoúrovni - konkrétní školy a mikroúrovni, v níž je podrobena evaluaci výuka 

konkrétního učitele (srov. MAŇÁK, ŠVEC, ŠVEC 2005). 

Zcela záměrně jsem věnovala detailnější pozornost výčtům potenciálních předmětů 

evaluace školy. Snažila jsem se tím poukázat na potřebnou hloubku profesních znalostí 

učitelů - výzkumníků, mají-li v žádoucí kvalitě realizovat akční (učitelské) výzkumy 

v jednotlivých doménách své profesní praxe - školské pedagogické reality. Rovněž se 

podrobnějším výčtem potencionálních předmětů evaluace, které uvádí renomovaní 

odborníci pedagogických věd, částečně prohlubuje problém vztahující se 

k termionologickému vyjasnění konstruktů akční, učitelský a evaluační výzkum. 

Další nevyjasněnou otázkou se v problematice evaluace jako typu výzkumného 

šetření jeví proces autoevaluace. Již zmíněná kategorizace učitelského výzkumu D. 

Ebbutta (1985) ukázala na její místo v akčním výzkumu se specifikem, že daný výzkum 

realizuje učitel sám v izolaci školní třídy. Připomeňme jen, že kooperativní akční 

výzkum nazývá D. Ebbutt „klasickým". 

Při definování atributů autoevaluace a sebehodnocení je zapotřebí vycházet ze 

stejných kritérií jak tomu bylo u pojmů evaluace a hodnocení. Rovněž autoevaluace je 

procesem intencionálního, plánovaného, systematického a řízeného hodnocení mající 

stanovená jasná kritéria a směřující k rozpoznávání hodnot, kvalit a efektů všech výše 

uvedených jevů a procesů školské pedagogické praxe. Autoevaluaci nebo též interní 

evaluaci realizuje samotná škola, učitelé v participaci s vedením a nevylučují se rovněž 

externí profesionální poradci. Rozdíly mezi evaluací / externí evaluací a autoevaluaci / 

interní evaluací se neváží na samotný proces, ale na delegované kompetence 

intervenovat do procesů rozhodování a řízení. Vzájemnou vazbu práv a povinností mezi 

státní a lokálně školní úrovní vysvětluje K. Rýdl (1996) kontextem pojmů autonomie, 

školní management , interní a externí evaluace. Rovněž tak postihuje jádro rozdílů 

mezi oběma základními typy evaluace. 

Autonomie garantovaná státem umožňuje škole širokou svobodu personálního, 

organizačního, finančního a pedagogického rozhodování stejně jako možnost odmítnout 

nařízení přicházející „shora", pokud ovšem přímo nespadá do roviny legislativně 

zakotvených práv státu. Autonomie je v přímém a nezrušitelném vztahu s externí 
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evaluací vyjadřující povinnost školy zodpovídat se státu ze své činnosti. 

Prostřednictvím externí evaluace má stát možnost kontrolovat způsobilost školy stát se 

kvalitní vzdělávací institucí a tím garantovat společnosti právo na vyrovnané možnosti 

kvalitního vzdělávání jejich členů. K specifikám externí evaluace patří její zaměření na 

„vnější" stránku celkového chodu školy, přičemž cíle této evaluace spolu s metodami a 

prostředky jsou stanovovány a určovány zvnějšku. Stát, zastoupený inspekcí, pak může 

posuzovat a hodnotit pouze ty kvality aktivit a výsledků, které jsou v podobě cílů, úkolů 

a povinností školy předem vymezeny například zákonem či normativním standardem. 

„Stát by měl zajistit rovnost šancí na bázi srovnatelných vzdělávacích prostředků a 

závěrů, zároveň má však umožnit individuální rozvoj školy při zachování její sociální 

odpovědnosti,.... K tomu patří také zajištění toho, aby učitelé spolu s vedením školy ve 

své práci respektovali aspekty vzdělávání a vyučování, které přesahují jednotlivou 

školu" (FISCHER, SCHRATZ 1997: 124). 

Školní management posilován omezením státní moci má větší kompetence, větší 

zodpovědnost a zvýšené nároky na profesionalizaci, nové odborné znalosti v oblastech 

vedení, řízení, plánování, organizování a kontroly. Širší kompetence spolu se zvýšenou 

odpovědností potom vyžadují permanentní sebereflexi, a to nejen v oblastech výše 

jmenovaných, ale také v oblastech dotýkajících se veškeré vzdělávací a vyučovací 

reality. Cíle interní evaluace jsou stanovovány samotnou školou spolu s metodami a 

formami systematického a řízeného hodnocení. Interní evaluace se zde dostává do 

přímého vzájemném vztahu se školním managementem přijímajícím zodpovědnost za 

její realizaci. Interní evaluace se stává garantem kvality školy, která tímto naplňuje svou 

povinnost vůči státu, povinnost zodpovídat se ze své práce. 

Interní evaluace / autoevaluace však nemá a ani nemůže mít pouze omezený význam 

vztahující se k povinnostem školy „ skládat účty". Mnohem hlubší význam má pro 

samotnou školu, poněvadž sama reflektuje celkovou kvalitu a úroveň, čímž indikuje 

následné rozhodovací procesy (srov. FISCHER, SCHRATZ 1997). 

I přes to, že oba typy evaluace nesledují vždy totožné cíle, nemusí být nutně 

vzájemně protichůdné. Naopak, měly by se vzájemně doplňovat, poněvadž mají 

společný jistý finální cíl: zkvalitňovat poskytovanou výchovu a vzdělávání. 

Porovnáme-li cíle, významy i charakteristické znaky autoevaluace a akčního 

výzkumu, opět se nám nepodaří charakterizovat rozdíly. Autoevaluace je rovněž 

systematickou reflexí reálného prostředí v celé své komplexnosti, vychází z potřeb 

školské pedagogické praxe, kterou proměňuje implementací oprávněných změn, vše 
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s účelem zvyšování kvality. Umožňuje postihnout specifika každé jednotlivé školy a 

poznat její skutečné možnosti, rizika i příležitosti. Učitelé jsou objektem i subjektem 

autoevaluace, mají v ní rovnocenné postavení. Dává příležitost konstruktivním změnám 

a efektivnímu učení, poněvadž zprostředkovává kritický pohled vlastníma očima. 

Usnadňuje rozhodování, posiluje otevřenost a důvěru všech aktérů školy. Otevírá 

prostor k rostoucímu veřejnému i odbornému respektování školy a učitelské profese. 

Slovník Pedagogické metodologie (MAŇÁK, ŠVEC, ŠVEC 2005) přisuzuje evaluaci 

funkci sumativní a formativní, podobně jako u hodnocení. Sumath ní funkce umožňuje 

popsat stav, v němž se předmět evaluace nachází, formativní funkce je potom spojena 

s hodnocením tohoto stavu a předchází formulování korektivních opatření. 

„ Zdůrazněním formativní funkce se evaluace blíží akčnímu výzkumu " (s.34). 

Klíčovým specifikem (auto)evaluačních výzkumů se může jevit vázanost na jasně 

definovanou hodnotu jako kvalitu a efektivitu každého konkrétního jevu a procesu coby 

předmětu (auto) evaluačního výzkumu. Charakteristika indikátorů kvality a efektivity i e 

považována za hlavní kritérium úspěšné realizace evaluačních výzkumných šetření. 

„ Evaluační aktivity v oblasti vzdělávání jsou vždy vázány na poměřování s nějakými 

hodnotami, vzory, ideály,..., nastal čas k důkladnému objasňování toho, co chceme 

chápat jako žádoucí hodnoty vzdělávání - dnes a pro budoucnost. Bez toho objasnění a 

přijetí hodnot by sebedokonaleji evaluační procedury zůstaly jen technickými 

instrumenty" (PRŮCHA 1996:152). 

Kvalita je definována jako žádoucí, optimální úroveň či stupeň dokonalosti. 

Pomáhají ji charakterizovat jasně vymezené indikátory a kritéria pro jejich výzkumnou 

posouditelnost. V souvislosti s posuzováním celkové kvality práce školy se uvádí také 

termín efektivnost školy (school effectiveness) a označuje klíčové kritérium její kvality. 

Efektivnost je vysvětlována ve dvou kategoriích. Jednak jako „výkonnost" nebo též 

orientace na činnost (efficiency) zohledňující procesuálni stránku dosažených výsledků 

analýzou vynaložených prostředků, které k danému výsledku dopomohly; a jednak jako 

efektivita (efectiveness) orientující se na cíl, resp. na porovnávání cílů s dosaženými 

výsledky (srov. FISCHER, SCHRATZ, 1997; PRŮCHA 1996). 

V současné době se již opouští přesvědčení, že to jsou právě vzdělávací výsledky 

žáků, které mohou být jediným podstatným ukazatelem kvality práce školy. Zastává se 

poněkud komplexnější pojetí kvality a definují se soubory vlastností, indikátorů, znaků, 

které charakterizují kvalitní či dobrou školu. Detailní charakteristice modelů kvalitní / 
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efektivní / úspěšné školy se podrobněji věnují mnohé publikace a stati.130 Prostor 

vymezený této práci neumožňuje jejich podrobnou komparativní analýzu. Je však 

důležité alespoň poznamenat, že indikátory kvality jednotlivých fenoménů školské 

pedagogické praxe bezprostředně souvisí s doménou profesních učitelských 

kompetencí, poněvadž jasně pojmenovávají očekávanou úroveň výukových procesů, na 

kterých se bezprostředně podepisují také způsobilosti učitelů. 

Jak vyvodit závěry této kapitoly vzhledem k jádrovému problému celé práce? 

Z uvedených argumentů vyplývá, že je možné, vhodné i žádoucí respektovat evaluaci 

jako typ výzkumu, jehož cílem je popsat a vysvětlit zkoumané edukační jevy, poznat a 

posoudit jejich kvalitu a efektivitu jako znaky hodnoty a v neposlední řadě navrhovat 

opatření, kterými se tyto hodnoty mohou zvyšovat. Jasně definovaná kvalita 

zkoumaných jevů, jasně vymezené indikátory této kvality a kritéria pro jejich 

posuzování se musí stát východiskem pro takovýto typ výzkumu. Je zapotřebí předejít 

nežádoucím modifikacím významů evaluačních procesů, nároků na jejich realizaci i 

místa jež mohou sehrávat v oblasti edukačního vědeckého výzkumu. Vyjdeme-li 

z analyzovaných definic pojmů akční, učitelský a evaluační výzkum, mohli bychom 

navrhnout následující typologii evaluačních výzkumů. 

V případě, že by výzkumné šetření realizovali externí výzkumníci, mohli bychom 

hovořit o externím evaluačním výzkumu. Pokud by výzkumníci preferovali kvalitativní 

metodologii, mohlo by se jednat o akční evaluační výzkum (jako typ externího 

evaluačního výzkumu). V případě akčního výzkumu je obtížné používat termín externí, 

vzhledem k dlouhodobé participativní účasti výzkumníků v posuzovaném prostředí. 

Akční evaluační výzkum by tak ve své podstatě balancoval mezi externí a interní 

evaluací. Jestliže by realizátory výzkumného šetření byli sami učitelé, (i když se 

nemusí vylučovat pomoc profesionálních výzkumníků), mohli bychom hovořit o 

autoevaluačním výzkumu jako typu učitelského výzkumu. Pokud by učitelé 

v evaluačním výzkumu preferovali akční, terénní přístup, mohli bychom poté vymezit 

daný charakter šetření jako autoevaluační akční výzkum opět jako typu učitelského 

výzkumu. S ohledem na jistou komplikovanost navržené kategorizace a na současnou 

českou pedagogickou terminologii, ve které se pojem akční výzkum (coby učitelský 

130 
D. Nezvalová „Kvalita 2004" (2004); J. Vašutová „Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu" 

(2004); V. Spilková „Koncept kvalitní, dobré školy - model a možnosti jeho zkoumání ve školní praxi" 
(2002); J. Průcha „Pedagogická evaluace" (1996); M. Schratz „Initiating Change through Self-
evaluation: Methodological Implications for School Development" (1997); OECD „Školy pod lupou" 
(1996); Eurydice „ Evaluace škol poskytujících povinné vzdělávám v Evropě " (2005). 
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výzkum) stále více zakotvuje, budu dále používat název akční, pro specifikaci výzkumu 

realizovaného učiteli. 

3.3 Profesní činnosti a odborné znalosti ve výzkumné kompetenci 

učitelů 

Jasně vymezit profesní činnosti učitele-výzkumníka a diskutovat znalostní základnu 

umožňující tyto činnosti vykonávat, není snadné. Vědecký výzkum je laickou veřejností 

i akademickou obcí vnímán jako vysoce specializovaná profesní doména, která s sebou 

nese rovněž vysoce specializované nároky na znalostní bázi výzkumného pracovníka. 

Základní premisou je tak rozhodnutí, zda vůbec můžeme přisuzovat učitelům roli 

výzkumníků. Není to jednoduchý úkol a s největší pravděpodobností nemůže být nikdy 

zcela vyřešen. Střetávají se na tomto poli hned dvě oblasti s několika paradigmatickými 

rámci. První oblastí je výzkum v sociálních vědách a jeho možná pojetí, druhou je 

oblast učitelské profese a diskutované otázky, zda-li se může učitelství za profesi vůbec 

považovat. 

Ve své podstatě je velmi poškozující, že nemáme k dispozici výzkumem potvrzené, 

souhrnné aktuální poznatky o reálném stavu fungování učitelské profese o naplňování 

funkční profesionality učitelů. Nemáme tak relevantní argumenty k odborné i veřejné 

diskusi k otázkám oprávněnosti statusu profese pro učitelství, z níž vyplývají požadavky 

na vysoce specializovanou pregraduální i postgraduální univerzitní přípravu, která by 

zohledňovala rovněž na výzkum zaměřené profesní role učitelů. 

Budeme tak v našich úvahách vycházet z předpokladu, že je společensky a lidsky 

žádoucí, aby učitelství bylo profesí, a to se všemi nároky, které na ni kladou procesy 

profesní socializace i samotná profesionalita. Budeme rovněž předpokládat, že je 

v možnostech učitelů a studentů učitelství dostát nárokům, jež jsou kladeny na 

podmínky, principy a pravidla realizace výzkumných šetření. 

V kapitole 3.2.1. jsem se již blíže věnovala rozdílnostem ve východiscích klasického 

/ tradičního a aplikovaného, akčního výzkumu i jejich základním charakteristikám. 

Dotkla jsem se rovněž otázek souvisejících s kvantitativní a kvalitativní metodologií a 

se základními funkcemi vědeckého výzkumu vůbec. Podívejme se nyní blíže, jaké 

nároky jsou kladeny na výzkum a výzkumného pracovníka a otevřeme otázku, za 
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jakých podmínek jsou učitelé realizující akční výzkumné projekty schopni těmto 

požadavkům dostát. 

Jádrem problému pravděpodobně není otázka, zda jsou učitelé schopni realizovat 

výzkum ve svém vyučování, ale která pravidla takovéhoto konání je zapotřebí dodržet, 

aby zjištěné výsledky měly váhu jistého vědeckého poznání a byly zároveň využitelné 

pro zkvalitňování pedagogické praxe. Skloubit poznávací i praktickou funkci vědeckého 

výzkumu není snadné pro profesionálního výzkumníka, natož pro učitele -

profesionálního praktika - badatele. Ve své podstatě se zde dostáváme 

k paradigmatickým rozporům, v nichž se rozdílně nahlíží na smysl vědy a vědeckého 

výzkumu. Jednostranně pozitivisticky orientovaná pedagogika lpící na přírodovědných 

metodách respektuje pouze ty teorie a hypotetické konstrukty objektivně a spolehlivě 

pozorovatelné, zpracovatelné logicko-racionálním způsobem a tedy kvantifikovatelné a 

empiricky ověřitelné. Problém pedagogických jevů je problémem velkého množství 

situačně podmíněných intervenujících proměnných, rezistentních vůči jakémukoli 

empirickému šetření či měření umožňující postihnout jisté zákonitosti, v nichž tyto 

proměnné reálně působí. Současné společenské vědy dnes nevyužívají pouze cesty 

matematizace a kvantifikace k hledání „pravdy" o zkoumané realitě, ale plnohodnotně 

využívají také kvalitativní perspektivy umožňující odhalit a porozumět podstatě 

zkoumaných jevů jejich detailní, víceúhelnou analýzou a snahou postihnout široký 

kontext možných intervenujících proměnných coby specifických a neopakovatelných 

podmínek. „ Kvantitativní přístup nám umožní zjistit míru těsnosti vazeb mezi určitými 

proměnnými, může odhalit i vliv jednotlivých faktorů na změnu sledovaného jevu. Jde o 

zjištění, na jaké úrovni významnosti jsou sledované vztahy. Kvantitativní zpracování je 

schopno odhalit tendence, do jisté míry i zákonistosti, ale nemůže najít řešení pro 

jednotlivé případy, které se mohou ze zjištěných trendů někdy i výrazně vymykat. ...V 

přeneseném slova smyslu bychom mohli kvantitativní šetření považovat za jakousi 

hrubou síť s velkými oky, která by měla zachytit největší „ úlovky". Kvalitativní analýza 

může jít hlouběji, může pronikat do mnoha dalších souvislostí, které při hrubém 

kvantitativním pojetí unikají, ale není sama o sobě schopna odhalit průkazné zákonitosti 

a obecné tendence. Proto považujeme propojení obou přístupů za užitečné a jedině 

možné" (PELIKÁN 1998:34). 

Validita, soulad mezi teorií a pozorováním, zobecnitelnost, reprodukovatelnost, 

přesnost, kritičnost a ověřitelnost - vědecké zásady, které je zapotřebí podle některých 

kvalitativně orientovaných výzkumníků modifikovat, aby odpovídaly možnostem 
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kvalitativních výzkumů a situačně podmíněné komplexitě, v níž se společenské jevy 

odehrávají (srov. STRAUSS, CORBINOVÁ 1999). „Nebezpečí, před kterými se 

kvalitativní badatelé musí bránit, když používají tyto termíny, vyplývají 

z pozitivističtějších konotací těchto termínů a z konotací odvozených z příliš doslovného 

čtení přírodovědecké vědecké literatury. Neexistuje však žádný důvod, proč by se tyto 

termíny měly definovat tak jak je definují a užívají sociální vědci kvantitativního 

zaměření. Každý způsob objevování si vyvíjí své vlastní standardy a postupy, jejichž 

prostřednictvím je hodlá dosahovat. Důležité je, aby tato kritéria byla stanovena 

explicitně" (tamtéž, s.188). 

Pokud nehodláme diskvalifikovat vědecký výzkum v pedagogice, neměli bychom 

ani o akčním (učitelském) výzkumu uvažovat v dimenzi jakéhosi reflektivního šetření, 

které nevyžaduje dodržování specifických pravidel a principů. Je žádoucí tato pravidla 

diskutovat a nazírat je komplementární perspektivou kvantitativní i kvalitativní 

metodologie společenských věd. 

Obraťme nejprve pozornost na požadavky systematičnosti, kontrolovatelnosti a 

kritičnosti. 

Zvýšená kritičnost se vztahuje jak k východiskům výzkumu, k jeho realizaci, tak i k 

zjištěným výsledkům. Vyžaduje od výzkumníků vysokou úroveň kritického myšlení a 

průběžné důkladné studium odborné literatury. „Jednou ze základních vlastností 

seriózního badatele je vždy jistá dávka pochybností, a to i o vlastních zjištěních" 

(PELIKÁN 1998:28). 

Zásada kontrolovatelnosti může být ošetřena oponenturou výzkumného projektu a 

závěrečné výzkumné zprávy. Žádoucí je rovněž týmový výzkum interdisciplinárně 

zaměřený. Jevy pedagogické reality nemohou být nikdy „čistě" pedagogické a bez 

odborných znalostí psychologie, sociologie a dalších oborů studujících člověka se 

nemůžeme obejít. „ Univerzalita pedagogického výzkumníka nespočívá v tom, že by sám 

obsáhl všechny tyto obory, ale měl by se v nich orientovat natolik aby ...byl schopen 

formulovat otázky dotýkající se problémů za hranicemi pedagogiky,, (PELIKÁN 

1998:34). Týmový přístup se v případě učitelských výzkumů může realizovat pomocí 

participace učitelů s vedením školy nebo spolupráce s externími odborníky obohacující 

jak školskou praxi, tak samotné pedagogické vědy. 

Princip systematičnosti u výzkumu předpokládá, že nebude prováděn nahodile a bez 

jasně stanovených kritérií a předem vystavěného výzkumného projektu. I přes to, že se 

u akčních typů výzkumu předpokládají aktuální změny plánu a harmonogramu 
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výzkumu, neznamená to, že by změny podléhaly pouze jakési náhodě či momentální 

svévoli výzkumníka. Modifikaci výzkumných cílů, používaných metod či postupů 

vyhodnocování dat musí předcházet argumentovaná nová úroveň porozumění, včetně 

její následné kritické reflexe a komunikace. 

Podmínky validity, reliability výzkumu a objektivity výsledků jsou u akčních 

výzkumů již komplikovanější. Učitelé si v akčních výzkumech nekladou za cíl 

produkovat objektivní důkazy reálných kauzalit, verifikovat hypotézy a ověřovat teorie. 

Pokouší se porozumět vlastnímu jednání a rozhodování i chování ostatních aktérů, 

komplikovanosti celistvosti přirozeného prostředí. Pro ošetření platnosti a přesnosti 

výsledných dat se mohou využít postupy triangulace metod, výzkumníků a jejich 

metodických strategií, interpretace údajů několika badateli nebo oponentura závěrečné 

zprávy (srov. STRAUSS, CORBINOVÁ 1999; MAŇÁK, ŠVEC, ŠVEC 2005). 

Kritérium reprodukovatelnosti požaduje od výzkumu jeho opakovatelnost. „ Ovšem 

pravděpodobně žádná teorie, která se týká sociálně-psychologických jevů, není 

reprodukovatelná, alespoň vtom, že nelze nalézt nové nebo jiné situace jejichž 

parametry by přesně odpovídaly situacím v původním výzkumu. ... je velmi obtížné 

znovu nastolit původní podmínky a udržet pod kontrolou všechny vnější proměnné, které 

zkoumaný sociálně-psychologický jev ovlivňují" (STRAUSS, CORBINOVÁ 1999:188). 

Také zásadu zobecnitelnosti je nutné, podle A. Strausse a J. Corbinové, modifikovat 

vzhledem k potřebám klinických přístupů případových studií, k nimž bezpochyby patří 

také akční výzkumy. Zobecnitelnost závěrů je možná jen v kontextu daných 

specifických situací, podmínek, v nichž se zkoumané jevy odehrávají. Čím více 

podmínek ovlivňujících dané jevy bude objevováno a zohledňováno, tím širší bude 

zobecnitelnost a také přesnost závěrů. 

3.3.1 Profesní činnosti výzkumníka - od plánování přes realizaci až 
k vyhodnocení výzkumu 

Ptáme-li se po konkrétních profesních činnostech výzkumníka, ptáme se současně po 

dílčích fázích plánování, realizace a vyhodnocení výzkumu. Pokusím se nyní 

postihnout klíčové kroky a odborné činnosti doprovázející výzkumné šetření a vyvodit 

z nich nároky, které kladou na odborné znalosti výzkumníka. Musím ale předeslat, že se 

jedná o jakýsi základní koncept, při jehož tvorbě nebylo možné se vyhnout 

zjednodušení a zkreslení. 
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A. Příprava výzkumného projektu 

Příprava výzkumného projektu patří jistě k základním stavebním kamenům 

„dobrého" výzkumu a to i v případě jeho modifikace ovlivněné prohlubujícím se 

porozuměním výzkumníků. J. Pelikán (1998) zdůrazňuje zásadu průhlednosti 

metodologického přístupu umožňující jasně identifikovat původní inspirace k výběru 

výzkumného problému, z něj odvozených cílů a otázek, zdůvodněný výběr metodiky a 

v mezím možností provedený popis podmínek, za kterých bude výzkum realizován. 

A 1. Evokace a úvahy předcházející výzkumu 

Profesní činnosti výzkumníka 

Vlastní pedagogická praxe, obtíže a otázky, které ji doprovázejí, jsou u akčních typů 

výzkumů zpravidla určující pro rozhodnutí podrobit je výzkumnému šetření. Dalším 

zdrojem inspirace se může pro učitele stát odborná literatura pojednávající např. o 

rozličných formách inovací výuky, efektech, které mohou přinášet či nových poznatcích 

k zákonitostem a podmínkám žákova učení. Mohou vzbudit zájem učitele a vést 

k implementaci změn, jejichž výsledky hodlá průběžně kontrolovat a analyzovat. Také 

závěry a nové otázky pramenící z předešlého výzkumného šetření mohou být příčinou 

zvažování nového, navazujícího výzkumu (srov. PELIKÁN 1998; STRAUSS, 

CORBINOVÁ 1999; SEEBAUER 2003; ŠVEC 2004). 

Odborné znalosti výzkumníka 

Požadavky, které se v této fázi na výzkumníka kladou, souvisí částečně s jistou 

odvahou a ochotou odkrývat „svět za zrcadlem", klást si nové otázky, hledat nové 

možnosti, ale také poznávat své nedokonalosti Souvisí rovněž s profesním a osobním 

zaujetím, vnitřní motivací „dělat věci lépe", rozvíjet svou profesionalitu. Potom se může 

stát výzkum „dobrodružstvím ducha", jak o tom píše J. Pelikán (1998:36). „Pokud 

umělec svou prací nesleduje nějakou novou vizi, pak jedná mechanicky a opakuje 

nějaký starý model, který má zafixovaný ve své mysli" (Dewey 1935).131 

131 In: STRAUSS, CORBINOVÁ 1999:2. 
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A 2. Formulace výzkumných problémů, hypotéz a operacionalizace proměnných, 

volba výzkumné strategie 

Profesní činnosti výzkumníka 

Jasná formulace výzkumného problému tvoří východisko všech dalších fází 

výzkumu včetně porozumění jeho výsledkům. Samotnému vyjasňování problémů však 

nutně předchází několik úkolů. Můžeme je shrnout do několika bodů a vyjít z 

doporučení R. Seebauer (2003) a Ch. Millse (2002)132. 

- reflexe a objasnění dosavadních zkušeností s daným problémem včetně 

odborných znalostí (teoreticko-vědeckých) 

- diskuse a konzultace s kolegy, externími odborníky a vůbec všemi aktéry 

zainteresovanými v dané problematice 

- kritické studium odborné literatury 

- pořizování záznamů z diskusí, konzultací a studia literatury 

- písemné zpracování teoretického podkladu s cílem operacionalizovat klíčové 

pojmy daného problému 

- analyzovat a komparovat teoretická pojetí různých vědeckých přístupů a 

ujasňovat tím individuální porozumění a vlastní stanoviska 

- hledat možné variace kauzálních vztahů mezi jednotlivými proměnnými 

(závislými, nezávislými, intervenujícími) 

To vše umožňuje podívat se na řešený problém v nových souvislostech, lépe mu 

porozumět, analyzovat jej na dílčí problémy, konkretizovat ho, jasně specifikovat. 

J. Pelikán (1998) upozorňuje na častou a nežádoucí záměnu pojmů téma, cíl a 

problém. Téma definuje jako širší okruh, na který výzkumník zaměřuje svou pozornost. 

Téma je příliš obecné, než aby se dalo výzkumem zachytit a je proto žádoucí jeho 

specifikace v jistých situačních mantinelech umožňujících jeho konkretizaci a zúžení. 

Příkladem tématu může být „ Vzdělávání dítěte ve škole", výzkumným problémem se 

potom může stát otázka „Jaký vliv může mít autokratický vyučovací styl učitele na 

vzdělávací výsledky žáka mladšího školního věku." 

Ne v každé odborné metodologické literatuře se zdůrazňuje rozdíl mezi vědeckým 

problémem a problémovou otázkou. Zatímco vědecký problém bývá definována jako 

otázka ptající se na vztah mezi dvěma či více proměnnými, problémová otázka se táže 

132 In: ŠVEC 2005. 
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na základní fakta, která potřebujeme zjistit o reálném stavu řešeného problému, což nám 

umožní odkrývat různé varianty kauzálních závislostí několika relevantních 

proměnných (srov. KASÍKOVÁ, VALENTA 1991; PELIKÁN 1998). 

Vědecké problémy anticipují možnost formulovat hypotézy, problémové otázky 

nikoli. Neznamená to však, že by snad výzkum, v jehož základu nestojí precizně 

operacionalizované hypotézy, byl něčím méněcenný či „apriori" nekvalitní. Výstižně 

tento problém vystihl pomocí metafory J. Pelikán (1998), když napsal, že „badatel, 

který vychází ve výzkumu pouze z hypotéz vytvořených na jeho počátku, se podobá 

rybáři, který se rozhodne vylovit např. kapra a podle toho si zvolí návnadu. Přitom 

v daném místě mohou být i štiky, nebo dokonce sumec, ale ty rybář neuloví, protože 

zvolil pouze návnadu vhodnou pro kapry. Často jiné ryby ani nepostřehne. V některých 

případech je lepší zvolit metodu „výlovu rybníka", ...a zjistit všechny možné vzájemné 

vazby mezi větším množstvím proměnných. Při tomto přístupu se často objeví vazby 

naprosto nečekané a někdy i klíčové, které badatel původně neočekával, a proto je 

nezahrnul do vstupních hypotéz" (s. 46). 

V. Švec (2005) nepodmiňuje vědecký problém potenciálním vztahem dvou či více 

proměnných. Definuje tzv. výzkumný problém jako jasnou a jednoznačnou otázku 

(výrok), na kterou hledáme odpověď a vymezuje tri základní typy těchto problémů. 

Popisný výzkumný problém odpovídá problémové otázce výzkumu H. Kasíkové a J. 

Valenty (1991) poněvadž směřuje k popisu jevu, reality, situace: např. jaký je postoj..., 

jaké jsou názory... . Dalším typem je výzkumný problém ptající se na vztahy mezi jevy, 

faktory, činiteli: např. jaký je vztah mezi... . třetím typem je, podle V. Švece, kauzální 

výzkumný problém zjišťující příčinu anticipující určitý výsledek: např. způsobují 

poznámky učitele zlepšení výkonu žáků, jaký vliv na výkonnost žáků mají.... 

Teprve jasné vymezení a porozumění výzkumnému problému, jeho analýza 

zachycující konkrétní i tušené proměnné a jejich vzájemné relace umožňuje badateli 

rozhodovat o vhodnosti formulovat hypotézy a zvažovat metodologickou strategii. 

K správné formulaci výzkumných hypotéz se váže řada neopomenutelných 

požadavků a vyžaduje po výzkumníkovi hlubokou metodologickou znalost. V tomto 

textu se omezím pouze na základní podmínky, které je zapotřebí při formulování 

hypotéz dodržet. 

Jak již bylo poukázáno u vědeckých problémů, váží se hypotézy k potenciálním 

vztahům mezi dvěma nebo více proměnnými, které jsou vyjádřeny v podobě 

podmíněného výroku. Hypotézu je zapotřebí formulovat stručně, jasně a nedvojznačně 
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tak, aby byla výzkumem ověřitelná, uchopitelná výzkumnými metodami a technikami 

(srov. JANOUŠEK 1986; DISMAN 1993; PELIKÁN 1998; GAVORA 2000; 

SEEEBAUER 2003; MAŇÁK, ŠVEC, ŠVEC 2005). 

Rozhodování výzkumníka o žádoucí kombinaci kvantitativního a kvalitativního 

přístupu se v této fázi dotýká úvaha o vhodnosti holistického zkoumání problémové 

oblasti nebo její žádoucí redukce na účelově vybranou část. S tím souvisí obecné cíle 

výzkumu - spíše verifikovat teorie a testovat hypotézy nebo získat hlubší porozumění, 

popř. generovat nové hypotézy a nové teorie. 

Znalost výzkumného problému umožňuje rovněž jeho rozpracování do podoby 

konkrétních výzkumných otázek a úkolů, ujasňování dalšího postupu, dílčích kroků. 

Odborné znalosti výzkumníka 

Již v této projektové etapě výzkumu vychází odborné znalosti učitele - výzkumníka 

ze dvou komplementárně propojených profesních domén. První je součástí již popsané 

pedagogicko-psychologické kompetence a kompetence obecně didaktické a 

psychodidaktické, druhá reprezentuje vysoce specializovanou oblast vědeckého 

výzkumu v pedagogických vědách a jejich metodologii. Svou klíčovou úlohu zde 

sehrávají rovněž žádoucí osobnostní předpoklady. Velmi výstižně postihli specifiku 

znalostní báze výzkumníka A. Strauss a J. Corbinová (1999). Schopnost abstraktního 

myšlení; dovednost odstoupit a kriticky analyzovat situaci; rozeznat a vyhnout se 

zkreslení; teoretická a sociální vnímavost a zároveň schopnost užívat dřívějších 

zkušeností a teoretických znalostí. 

Jak pro učitele tak pro výzkumníka by mělo být samozřejmostí, že vládne 

kvalitativně vyšším, kritickým myšlením. Podle M. Lipmana (1991)133 se jedná o 

myšlení podporující úsudek, protože spoléhá na uplatňování kritérií, je samoopravné a 

citlivé na kontext. Rozvoj kritického myšlení vytváří fundament rovněž pro tzv. 

teoretickou citlivost, o které hovoří A. Strauss a J. Corbinová. Blíže ji specifikují jako 

schopnost badatele rozlišovat jemné detaily ve významu údajů, schopnost čerpat 

z osobních i profesních zkušeností, avšak také znalostí ve zkoumané oblasti a dobré 

obeznámení s odbornou literaturou. 

Základy metodologických znalostí bychom mohli konkretizovat následujícím 

způsobem. 

133 In: MÁLKOVÁ 2005. 
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Učitel - výzkumník: 

» zná specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů, jeho typologii; 

» je schopen vysvětlit možnosti a meze vědeckého poznání v kontextu kvantitativních 

a kvalitativních metodologických výzkumných přístupů 

» je schopen definovat pojmy: výzkumný problém; charakterizovat jeho typy; 

proměnná výzkumu, typy proměnných; výzkumná hypotéza, druhy hypotéz 

» dokáže vysvětlit základní pravidla pro správnou formulaci výzkumných problémů a 

hypotéz 

» na základě profesních zkušeností a kritického studia odborné literatury je schopen 

jasně formulovat výzkumný problém; ten analyzovat do podoby dílčích cílů, otázek a 

úkolů výzkumu; 

» v kontextu výzkumného problému je schopen určit základní typy proměnných a 

dedukovat jejich možné vzájemné vztahy 

» dokáže argumentovat vhodnost volby výzkumných hypotéz; tyto hypotézy jasně 

formulovat 

» dokáže určit a vysvětlit volbu kvantitativní nebo kvalitativní metodologie, jejich 

vhodnou kombinaci 

A 3. Stanoveni výzkumného souboru a výběru (vzorku), návrh výzkumných metod a 

technik, harmonogram realizace výzkumu 

Problém zobecnitelnosti výsledků je u akčních typů výzkumu velmi obtížný, na 

druhé straně však není ani jeho prioritou. Vlastním výzkumným šetřením ve své školní 

třídě se učitelé pokouší porozumět problémovým jevům v daném situačním kontextu a 

zpravidla neřeší otázky, zda-li jsou zjištěné výsledky platné např. pro všechny žáky 

primární školy. Na druhé straně však učitele zajisté zajímá, zda-li může závěry svého 

šetření porovnat s výsledky obdobných výzkumů realizovaných na reprezentativních 

vzorcích. 

Nemusí to být pouze akční výzkumy v jednotlivých školních třídách, ale také 

výzkumy evaluační, v nichž se tým učitelů - výzkumníků pokouší zachytit kvalitu 

vybraných pedagogických jevů a není tak v jejich možnostech realizovat např. 

polostrukturované rozhovory se všemi žáky či jejich rodiči. V takovýchto případech je 

zapotřebí znát podmínky výběru výzkumného vzorku tak, aby byl reprezentativní a 
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zjištěné výsledky by mohly být považovány za platné pro celý soubor základní. 

Pozornost zaměříme opět pouze na základní pravidla. 

Základní soubor / základní populace je definována jako množina všech prvků 

patřících do okruhu osob nebo jevů podrobených výzkumu. Základní soubor musí být 

jasně a přesně definován, aby se mohlo o každém prvku tohoto souboru jednoznačně 

rozhodnout, zda-li do něj patří či nikoliv. Výzkumník musí konkrétně specifikovat tzv. 

znaky základního souboru, např. zda-li budou objekty výzkumu všichni žáci 1. stupně 

dané základní školy, kteří v pololetí konkrétního školního roku dosáhli ve školním 

prospěchu průměrné hodnoty do 1,5 (při použití tradiční klasifikační stupnice). 

Výběrový soubor musí reprezentovat soubor základní, mít všechny jeho 

charakteristiky a každý prvek základního souboru musí mít stejnou příležitost dostat se 

do výběru. Stejné šance potom zajišťuje metoda náhodného výběru a její modifikace do 

podoby jednoduchého nebo vícenásobného, stratífikovaného a skupinového výběru. 

K nereprezentativnímu výběru potom slouží metody dostupného (příležitostného) a 

záměrného kvalifikovaného výběru. Rozsah výběrového souboru se potom řídí 

statistickými pravidly, primárně však záleží na velikosti souboru základního (srov. 

JANOUŠEK 1986; DISMAN 1993; PELIKÁN 1998; GAVORA 2000; SEEEBAUER 

2003; MAŇÁK, ŠVEC, ŠVEC 2005). 

Dalším klíčovým krokem úvah výzkumníka nad přípravou výzkumného projektu je 

rozhodování o volbě metod a technik. Na tomto místě je vhodné vymezit vztah mezi 

pojmy metodologie, metodika a metoda. „Metody mají charakter nástrojů; metodika je 

arzenálem nástrojů a metodologie je vědecké učení o nástrojích" (TRAXEL 1974).134 

Výzkumník se neobejde bez důkladného seznámení s metodologií daného oboru. 

Odborníci většinou vymezují její pole šířeji a řadí k němu všechny stránky vědecko-

výzkumné práce a celý systém procedur jež provází výzkumníka při volbě výzkumného 

tématu, problému, metodiky sběru dat, jejich analýze a interpretaci včetně formulování 

závěrů dalších otevřených otázek pro následné šetření. 

Výzkumné metody jsou definovány jako obecné metodologické nástroje, speciální 

systematické postupy získávání a zpracovávání údajů vedoucím k objasnění zkoumané 

problematiky. Rozhodování o volbě metod odvisí od formulace výzkumného problému 

a povaze sledovaných jevů. Badatel musí znát charakter získaných dat pro účelné 

rozhodování o statistických nebo interpretačních procedurách, pomocí kterých budou 

zpracovány. Klasifikací výzkumných metod je více, avšak není možné se zde věnovat 

134 In: NAKONEČNÝ 1998: 88. 
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jejich podrobné komparativní analýze. Využijeme třídění J. Pelikána (1998) a pouze 

jejich jednoduchým výčtem se pokusíme poukázat na širokou škálu výběru, jenž 

badateli umožňuje poznat zkoumané jevy všestranněji a komplexněji. Má-li však 

výzkumník zúročit tyto možnosti, musí každou jednotlivou metodu důkladně poznat a 

kriticky zvažovat případný postup jejího použití. 

První soubor explorativních metod analyzují výpovědi respondenta o sobě. Patří 

k nim dotazník, anketa, autobiografie, interview a beseda. 

Druhý soubor je zaměřen na jevy posouditelné respondenty nebo experty, a to 

přímým nebo nepřímým způsobem. K ratingovým metodám patří posuzovací stupnice 

(škály) a expertní šetření jako metody přímého vyjádření; Q-metodologie jako metoda 

nepřímého vyjádření. 

Psychosémantické metody se pokouší proniknout hlouběji do různé úrovně vědomí 

sledovaných jedinců a J. Pelikán k nim řadí techniky komponentové analýzy, slovních 

asociací, repertoárových mřížek a sémantický diferenciál. Proniknout hlouběji do 

prožívání a myšlení jednotlivých osob umožňují rovněž projektivní metody a techniky. 

Obsahová analýza produktů a pramenů zahrnuje analýzu osobní dokumentace, 

školské a školní dokumentace a školních ukazatelů jako produktů žákových činností 

Metody pokoušející se kvantifikovat znaky posuzovaných jevů a procesů obsahují 

rozličné typy testů (inteligence, osobnosti, psychomotorické), didaktické testy, 

sociometrické techniky a techniky zkoumající preferenční postoje. 

Behaviorální metody se opírají o pozorovatelné jevy, kontext situačních proměnných 

v nichž se odehrávají, včetně vzájemných interakcí. Patří zde řízené pozorování a 

interakční analýza. 

Experimentální metody umožňují manipulovat intervenujícími proměnnými, a to jak 

v přirozeném tak uměle vytvořeném prostředí a řadí se k nim laboratorní, simulační 

terénní a formující experiment 

Samostatnou kategorii zohledňující kvalitativní metody řadí J. Pelikán 

k etnografickému výzkumu. Zde mohou mít své místo jednak specifické metody jako 

např. reflektivní deník, životní programy sociálních skupin (školy, vzdělávací instituce, 

rodiny); terénní záznamy u volného, nestrukturovaného pozorování, tvorba metafor, 

rozhovor s „ kritickým přítelem " nebo ohniskové skupiny. Můžeme zde rovněž zařadit 

určité typy metod, které již byly jmenovány, jako např. zúčastněné, participativní 

pozorování; psaní autobiografií či životních příběhů; polostrukturované nebo volné 

interview; narativní rozhovor; terénní, kvalitativní experiment. 
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Důležitou součástí rozhodování o volbě adekvátních metod a technik je rovněž 

využití možnosti tvorby výzkumného nástroje. Ta je profesně i časově náročná a celou 

proceduru musí doprovázet řada důležitých podmiňujících kroků. Ty se váží zejména 

k pravidlu standardizace a zajištění potřebné validity a reliability dané techniky. 

Nedílnou součástí výzkumného projektu a jistou finální fází jeho přípravy je rozvaha 

harmonogramu se stanovenými termíny pro jednotlivé etapy výzkumného šetření. 

Časový i úkolový plán umožňuje průběžnou kontrolu stavu výzkumného řešení dané 

problematiky a nemusí být nutně neměnný. Nejen u kvalitativně zaměřených výzkumů 

se doporučuje účelová korekce, zpřesnění, prohloubení či doplnění plánovaných 

postupů i jednotlivých elementů celé výzkumné procedury (srov. JANOUŠEK 1986; 

DISMAN 1993; PELIKÁN 1998; GAVORA 2000; SEEEBAUER 2003; MAŇÁK, 

ŠVEC, ŠVEC 2005). 

Odborné znalost výzkumníka 

Odborné znalosti výzkumníka jsou ve své podstatě totožné se znalostmi, jež 

doprovází předcházející etapu. Jisté výsadní postavení zde mají odborně metodologické 

znalosti, ovšem neobejdou se bez profesních znalostí a zkušeností z oblasti 

pedagogických věd a pedagogické praxe. Mohou být konkretizovány následujícím 

způsobem. 

Učitel - výzkumník: 

» umí definovat pojmy základní soubor; výběrový soubor; dostupný (příležitostný), 

záměrný kvalifikovaný a náhodný výběr; jednoduchý, stratifikovaný a skupinový 

náhodný výběr 

» zná techniky a pravidla tvorby výběrového souboru 

» dokáže definovat pojmy výzkumná metodologie, metodika, metoda a technika; 

charakterizovat jednotlivé druhy výzkumných metod a technik, popsat jejich možnosti a 

omezení při kvalitativním a kvantitativním výzkumu 

» dokáže charakterizovat kvantitativní a kvalitativní stránku pedagogických jevů 

» zná specifika empirického měření jako základu kvantifikace zkoumaných jevů, 

rozliší jeho základní úrovně (nominální, pořadové, intervalové a poměrové) 

» zná podmínky tvorby výzkumných metod a modifikace standardizovaných 

výzkumných metod 
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» umí definovat pojmy validita a reliabilita, vysvětlit jejich význam a charakterizovat 

základní typy 

» s ohledem na konkrétní výzkumný problém dokáže popsat základní soubor, 

specifikovat jeho znaky; vybrat a použít adekvátní techniku tvorby výběrového souboru 

» je schopen posoudit kvantitativní a kvalitativní stránku zkoumaných pedagogických 

jevů a zvolit adekvátní metodiku výzkumného šetření 

» je schopen vytvořit nebo modifikovat výzkumný nástroj, zajistit jeho potřebnou 

validitu a reliabilitu 

» dokáže zpracovat harmonogram pro realizaci výzkumného projektu; u týmového 

výzkumu dokáže spolurozhodovat o delegování jednotlivých úkolů, o případném 

zapojení externích odborníků 

B. Realizace výzkumu a zpracování výsledků 

Realizační fáze výzkumu se může časově i obsahově překrývat s fází přípravnou. U 

kvalitativně zaměřených akčních výzkumů učitelé mohou i v této fázi reflektovat 

aktuální stav zkoumaných jevů, konkretizovat problémové oblasti, kroky a zvažované 

výzkumné metody. Realizační fáze je u těchto typů výzkumů charakteristická svou 

flexibilitou k aktuálním situacím a nečekaným problémům vyžadujícím korektivní 

zásahy do původního projektu. Součástí této fáze je rovněž sběr a shromažďování 

relevantních dat a informací, jejich následná analýza, interpretace a vyhodnocení, 

nevylučují se rovněž různá doplňková šetření s participací dalších, např. externích 

odborníků. 

B 1. Sběr údajů, jejich analýza a interpretace 

Sběr výzkumného materiálu (údajů, dat, informací) a jeho zpracování jsou neméně 

náročné procedury výzkumného šetření. Nejenže musí výzkumník zvažovat časové 

nároky na ně kladené (a při použití kvalitativních metod jsou skutečně velké), ale navíc 

se od něj opět očekává odborná metodologická erudovanost v dovednostech orientovat 

se ve zpravidla velkém množství shromážděných dat o zkoumaných jevech, podle jejich 

kvantitativní či kvalitativní povahy je správně analyzovat a interpretovat a navíc v nich 

nacházet potřebnou „znalost" pro řešení zkoumaného problému. 

Způsoby zpracování získaných údajů by měly být součástí již přípravné fáze 

výzkumného projektu poněvadž samotná volba výzkumných metod anticipuje postupy 

záznamu výsledných dat. 
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J. Pelikán (1998) doporučuje dodržet čtyři základní fáze v etapě zpracovávání 

výzkumných dat. 

První fázi doprovází rozhodování badatele o formě zpracování dat. Jak již bylo 

uvedeno, měla by být součástí přípravné etapy a souvisí s úvahami o postupech 

zaznamenávání údajů i způsobech jejich zpracování. Výzkumník promýšlí např. 

možnosti fixace dat na diktafon, videozáznam, protokol o případu, pozorovací arch, 

záznamový arch z rozhovoru atp. a současně rozhoduje, které údaje budou zpracovány 

pomocí statistických procedur, a které umožní analýzu kvalitativní. 

Náplní druhé fáze je samotný sběr dat a jejich třídění. Shromažďování údajů se děje 

prostřednictvím zvolených metod a technik, některé údaje musí být před samotným 

tříděním prvotně zpracovány. U procesů třídění výzkumník zvažuje možnou 

kategorizaci dat či tvorbu databáze. 

Ve třetí fázi výzkumník zpracovává již utříděná data a s ohledem na jejich povahu 

volí druhy statistických procedur u kvantifíkovatelných dat (u třídění prvního stupně 

primární zpracování dat - absolutní a relativní četnosti, průměry, mediány, směrodatné 

odchylky; u třídění druhého stupně / sekundární zpracování dat - korelaci, frekvenční 

analýzu, Chí-kvadrát, faktorovou analýzu atp.) nebo typ kódování u dat umožňujících 

jejich kvalitativní analýzu (otevřené, axiální a selektivní kódování). 

Svou úlohu v této fázi sehrává rovněž přehledná a funkční vizualizace 

analyzovaných dat do podoby tabulek, grafů, diagramů či schémat. 

Interpretace získaných údajů je součástí čtvrté fáze. Jedná se o velmi důležitou 

závěrečnou část zpracování dat v níž se badatel pokouší vysvětlit všechny možné 

nalezené typy vazeb mezi zkoumanými proměnnými, významy a důsledky, které nesou. 

Často je diskutován problém subjektivní interpretace. Když má badatel „rád" svou 

teorii, své pojetí a představu o povaze problému i možnostech jeho řešení, má tendenci 

nezohledňovat v závěrečných interpretacích intervenující proměnné jež mohou tyto 

osobní koncepty narušit či vyvrátit. Pro zajištění větší objektivity získaných výsledků se 

doporučují procedury triangulace metod nebo interpretací dat více výzkumníky, popř. 

konzultace závěrů s externími profesionálními výzkumníky. Důležitou úlohu sehrává 

v této fázi znalost podmínek umožňující zobecňovat závěry vlastního šetření (srov. 

JANOUŠEK 1986; DISMAN 1993; PELIKÁN 1998; GAVORA 2000; SEEEBAUER 

2003; MAŇÁK, ŠVEC, ŠVEC 2005). 
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Odborné znalost výzkumníka 

Fáze shromažďování údajů klade na výzkumníka specifické požadavky zejména 

v doméně etické a sociální. Badatel musí být sociálně vnímavý a všímavý pozorovatel, 

při vedení rozhovorů projevovat empatii a komunikativní zdatnost. Navíc si musí 

uvědomit subjektivní citlivost osobních údajů zprostředkovávaných aktéry zkoumaného 

prostředí, členy výzkumného týmu. Rovněž etická pravidla sehrávají v jakémkoli 

výzkumném šetření významnou roli. Zejména akční učitelské a evaluační výzkumy 

poodkrývají možné stinné stránky, (někdy i záměrně skrývané) a nesou tak rizika 

nových problémů, konfliktů i profesní a osobní nespokojenosti členů školní komunity. 

Těmto negativním důsledkům mohou badatelé předejít dodržením několika zásad: 

-Pracovat týmově a pokusit se zajistit konsenzus všech partnerů vstupujících do 

zkoumané oblasti. 

-Před zjišťováním jakýchkoli údajů si vyžádat povolení a pravidelně zprostředkovávat 

informace o průběhu šetření, dílčích výsledcích. 

-Komunikovat také kritéria hodnocení profesních činností (v případě evaluačních 

výzkumů). 

-Se zjištěnými údaji zacházet zodpovědně, respektovat nároky na důvěrnost a 

v neposlední řadě rovněž nechat „zkoumat" také sám sebe (srov. SCHRATZ 1997; 

RÝDL 1998; PELIKÁN 1998; STRAUSS, CORBINOVÁ 1999). 

Odborné metodologické znalosti jsou ve fázi analýzy a interpretace výzkumných dat 

specializované natolik, že je zapotřebí vážně diskutovat jejich bezpodmínečné osvojení 

rovněž učiteli - výzkumníky. Mnoho profesionálních badatelů využívá odborné pomoci 

statistiků nebo erudovaných znalců kvalitativního kódování dat, aby se vyhnuli 

závažným chybám v tak náročných procedurách jež, by mohly ohrozit kvalitu celého 

výzkumu. Nicméně základní znalosti o jednotlivých postupech zpracování 

kvantitativních i kvalitativních dat a zejména o identifikaci těchto dat jsou žádoucím 

předpokladem úspěšné výzkumné práce. Konkrétní podoba odborných znalostí 

výzkumníka může mít pro tyto fáze výzkumu následující podobu: 

Učitel - výzkumník: 

» zná pravidla a postupy shromažďování výzkumných dat podle typů výzkumných 

metod 

» má základní znalosti o etických pravidlech realizace výzkumného šetření, 

subjektivně-citlivé povaze osobních údajů aktérů zkoumaného prostředí 
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» zná způsoby zaznamenávání sbíraných údajů 

» zná základní procedury kvantitativní analýzy dat; statistické postupy jejich 

primárního a sekundárního zpracování (výpočty absolutní a relativní četnosti, průměru, 

mediánu, směrodatné odchylky; u třídění druhého stupně výpočty korelací, frekvenční 

analýzy, Chí-kvadrátu, faktorové analýzy) 

» zná základní procedury kvalitativní analýzy dat, typy kódování (otevřené, axiální, 

selektivní kódování) 

» zná možnosti grafického zpracování dat, požadavky kladené na jejich účelnost a 

přehlednost a srozumitelnost 

» orientuje se v pravidlech interpretace výsledných dat, uvědomuje si rizika jejich 

subjektivního zkreslení; možnostech jejich zobecňování 

» dovede uplatnit sociální dovednosti a etická pravidla u shromažďování dat, 

uvědomuje si citlivost osobních údajů 

» při pozorování a rozhovorech je sociálně vnímavý a komunikativně zdatný 

» je schopen realizovat systematický sběr výzkumných dat podle podmínek, jež 

vyžadují jednotlivé typy metod 

» dokáže účelně vybrat vhodný způsob zaznamenávání sbíraných údajů 

» dokáže použít základní statistické procedury analýzy kvantitativních dat; 

rozhodnout o možnostech použití primárního nebo sekundárního zpracování 

» je schopen graficky zpracovat analyzovaná data s dodržením podmínek účelnosti, 

přehlednosti a srozumitelnosti 

» je schopen objektivně, výstižně a přehledně interpretovat analyzovaná výzkumná 

data s ohledem na výzkumný problém, cíle a otázky výzkumu 

» výsledná data dokáže zobecňovat s ohledem na výzkumný vzorek 

C. Vyhodnocení výzkumu a výzkumná zpráva 

V závěrečné etapě výzkumného šetření badatel hodnotí výsledky svého výzkumu, 

srovnává je s dosavadními teoretickými poznatky, výsledky jiných výzkumů nebo 

vlastními profesními zkušenostmi a současně zvažuje uplatnitelnost výsledků v praxi a 

návrhy korektivních opatření. Badatel posuzuje výsledky vzhledem k cílům a úkolům 

výzkumu tak, jak byly v přípravné fázi navrženy a v průběhu realizace výzkumu 

pozměňovány. Úkolem výzkumníka je kriticky poukázat na nedostatky práce, 

formulovat nové otázky, náměty na korekci postupů, volbu metod či jejich případnou 

modifikaci v navazujícím výzkumu. 
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Prostřednictvím výzkumné zprávy badatelé podávají ucelené informace o 

výzkumném problému, přístupech k jeho řešení, použitých postupech, vyhodnocených 

závěrech i nově reflektovaných problémech vhodných k řešení a následnému zkoumání. 

Hlavní výsledky výzkumu musí být ve výzkumné zprávě formulovány přesně a 

přehledně, aby bylo zřetelné, v čem daný výzkum přispěl k řešení dané problematiky, 

v čem obohatil dosavadní poznání nejen výzkumníků, ale také všech aktérů 

zkoumaného prostředí. 

U akčních učitelských a evaluačních výzkumů je žádoucí, aby výzkumná zpráva 

obsahovala doporučené kroky a postupy vedoucí ke zkvalitnění a zefektivnění 

edukačních procesů v dané škole nebo školní třídě. Procesy implementace navržených 

změn tvoří u evaluačních typů výzkumu samostatnou, tzv. korektivní fázi. Ta současně 

završuje jeden cyklus výzkumného šetření a zahajuje další, jehož cílem je posoudit 

účinnost realizovaných změn. 

Odborné znalost výzkumníka 

Všechny již popsané úrovně odborných znalostí badatele jsou využitelné i v této 

finální etapě. Z osobnostních a obecně profesních předpokladů bychom mohli zdůraznit 

významnou úlohu kritického myšlení badatele, jeho prohlubující se orientace a 

porozumění teoretickým fundamentům pedagogiky, psychologie a dalších sociálních 

věd a reflexe profesních zkušeností. Konkretizovaná podoba odborných znalostí je 

formulována následovně. 

Učitel - výzkumník: 

» má základní znalosti o odborných nárocích na hodnocení výsledků výzkumu 

» zná doporučení pro vypracování výzkumné zprávy 

» při hodnocení výzkumu je schopen srovnat výsledky s dosavadními teoretickými 

poznatky, výsledky jiných výzkumů nebo vlastními profesními zkušenostmi 

» je schopen kriticky posoudit výsledky výzkumného šetření vzhledem k jejich 

využitelnosti v pedagogické praxi; v čem daný výzkum přispěl k řešení dané 

problematiky, v čem obohatil dosavadní poznání nejen výzkumníků ale také všech 

aktérů zkoumaného prostředí. 
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Zpracováním výzkumné zprávy prokáže schopnosti: 

» uceleně, přesně a přehledně zpracovat základní informace o záměrech, průběhu i 

výsledcích výzkumného šetření 

» kriticky poukázat na nedostatky práce, chyby v přípravě a realizaci výzkumu, 

nedostatky zvolených výzkumných metod 

» na základě výsledků výzkumu formulovat nové problémové otázky vhodné 

k následnému zkoumání 

» s ohledem na uplatnitelnost výsledků výzkumu v pedagogické praxi je schopen 

navrhnout korektivní opatření pro její zkvalitnění 

» je schopen odborné argumentace při prezentaci a obhajobě výzkumných závěrů 

Následující kapitola je věnována možnostem rozvíjení výzkumné kompetence. Je 

blíže zaměřena na obecné principy stejně jako konkrétní strategie vhodné k osvojování 

souboru výzkumných znalostí v oblastech přípravného i následného vzdělávání učitelů. 

3.4 Možnosti rozvíjení výzkumné kompetence 

Výzkumná kompetence má jako jedna z klíčových profesních kompetencí učitelů 

v celém modelu způsobilostí jisté specifické postavení. Mohli bychom ji nazvat 

metakompetencí, poněvadž se projektuje do všech ostatních oblastí způsobilostí učitele. 

Akčním výzkumem může učitel prověřit úroveň osvojení všech jednotlivých složek 

způsobilostí. Současně však úroveň rozvinutí těchto jednotlivých kompetencí implikuje 

možnosti osvojení právě kompetence výzkumné. 

Terminologií V. Švece (1998) jsou pedagogické dovednosti dovednostmi vyššího 

řádu. Jeho první stupeň tvoří dovednosti z aprobačních předmětů - kompetence oborově 

předmětová a mohli bychom zde zařadit rovněž oblast znalostí z pedagogiky, 

psychologie i dalších humanitních disciplín. Osvojení psychodidaktických dovedností 

řadí V. Švec k druhému řádu. Ten předpokládá schopnosti učitelů transformovat 

dovednosti prvního řádu tak, aby byly respektovány vývojové zákonitosti a individuální 

zvláštnosti žáků v oblasti potencialit k učení a třetí stupeň anticipuje, že bude učitel 

schopen dovednostem prvního řádu žáky skutečně naučit. Kvalitu naplňování těchto tří 

řádů dovedností potom umožňuje monitorovat její čtvrtá úroveň, kterou tvoří výzkumné 
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znalosti jako systémy dovedností tvořící základ výzkumné metakompetence. 

Předpoklady k efektivní realizaci výzkumné kompetence dále dotváří vybrané složky 

osobnostních předpokladů a specifických metodologických znalostí, na které jsem 

poukázala v předcházející kapitole. 

Vysokoškolská pregraduální příprava učitelů je kurikulárně složitě vnitřně 

diferencovaná, zahrnuje desítky oborů humanitních a přírodních věd, techniky, umění i 

sportu a není snadné jednoznačně určit, které složky výzkumné kompetence je možné a 

přijatelné rozvíjet již v pregraduálním stádiu vzdělávání, a které by se měly stát součástí 

povinné postgraduální učitelské přípravy. V následujícím textu jsou formulovány čtyři 

klíčové principy umožňující průběžně a systematicky rozvíjet výzkumnou kompetenci, a 

to jak v přípravném, tak v následném vzdělávání. 

První princip: Rozvíjet dovednosti kritického, tvůrčího myšlení a teoretickou citlivost 

Druhý princip: Rozvíjet komunikativní zdatnost, sociální a etickou vnímavost 

Třetí princip: Rozvíjet reflektivní dovednosti 

Čtvrtý princip: Umožnit studentům tvorbu vlastního „pedagogického díla" 

První princip: Rozvíjet dovednosti kritického, tvůrčího myslenia teoretickou citlivost 

Rozvíjet u studentů učitelství dovednosti kritického, tvůrčího myšlení nesouvisí 

pouze s jejich přípravou na výzkumné profesní činnosti, poněvadž tvoří jistý generický 

fundament učitelské profese vůbec. I přes dlouhodobou kritiku přeceňování 

kognitivního učení, související však spíše s důrazem na pasivní memorování 

teoretických poznatků vybraných disciplín, nemůžeme rezignovat na způsobilosti 

učitelů orientovat se v kontextuálně složitých pedagogických situacích, kriticky je 

analyzovat a konstruktivně řešit. Myšlenkové a tvůrčí aktivity jsou navíc předpokladem 

efektivního učení. 

Není záměrem této práce podrobně analyzovat myšlenkové dovednosti jedince jako 

potenciálního učitele, komparovat jejich klasifikace a možnosti rozvíjení. Podívejme se 

pouze na dvě vybrané taxonomie myšlenkových aktů, operací a dovedností, v nichž je 

patrná jejich souvztažnost k základním předpokladům rozvíjení výzkumné kompetence. 

V. Švec (1998) částečně modifikoval taxonomii J. Heywooda (1989), který uvažuje 

o pěti základních myšlenkových dovednostech jedince jež dělí na mentální akty; 

kognitivní stavy; kombinaci mentálních aktů a kognitivních stavů; dílčí myšlenkové 
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dovednosti (postupy) a vědeckovýzkumné dovednosti. Následující tabulka přehledně 

klasifikuje jednotlivé myšlenkové činnosti. 

1. Mentální akty 

asociování; odhadování; předpokládání; usuzování; pamatování; intuice; výběr informací; 

rozhodování; rozlišování; srovnávání 

2. Kognitivní stavy 

poznání, že vím; poznání, že nevím; 

3. Kombinace mentálních aktů a kognitivních stavů 

vědění; pochybování; zvídavost; porozumění 

4. Dílčí myšlenkové dovednosti (postupy) 

4.1. Utváření pojmů a třídění (grupování; klasifikování; definování; stupňování; seřazování; 

zobecňování) 

4.2. Rozpoznávání vztahů (rozlišení nepodobného; objevování podobného; porozumění systémům) 

4.4. Vyvozování; 4.5. Zobecňování logických alternativ; 4.6. Porozumění perspektivám; 4.7. Tvorba 

argumentů; 4.8. Standardizace postupů (operací) 

5. Vědeckovýzkumné dovednosti 

pozorování; vysvětlování; formulování problémů; vytváření hypotéz; měření; projektování 

experimentů; verifikování; prognózování; induktivní usuzování; metodické pochybování; vzájemná 

záměna účelu a prostředku; rozlišení mezi kauzálními a korelačními vztahy; formulování závěrů 

(ŠVEC 1998:62) 

V Švec (1998) inspirován taxacemi myšlenkových dovedností J. Heywooda a V. 

Kulice navrhl vlastní strukturu klíčových kategorií myšlení a rozlišil v ní úrovně 

základních myšlenkových dovedností, metakognitivních dovedností a dovednostních 

struktur. Základní myšlenkové dovednosti tvoří dovednosti analytické (identifikovat, 

klasifikovat a diferencovat prvky jevů, situací); syntetické dovednosti umožňují 

rozpoznávat vztahy, kritéria uspořádání prvků, vytvářet struktury, plány a hypotézy 

řešení úloh a problémů; hodnotící dovednosti napomáhají vymezovat a uplatňovat 

kritéria hodnocení, posuzovat význam informací, ověřovat hypotézy řešení problémů a 

rozpoznávat chybná řešení; dále abstrahovat a zobecňovat, uplatňovat principy formální 

logiky. Metakognitivní dovednosti souvisí s plánováním vlastní poznávací činnosti, 

s reflektováním vlastních postupů, hodnocením vlastních dispozic a s vyvozováním 

závěrů pro následné rozvíjení poznávacích činností; a dovednostní struktury 

zprostředkovávají jedinci možnost identifikovat problémy, používat pro jejich řešení 

soubory metod a technik, projektovat, prognózo vat a formulovat závěry. 
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Srovnáme-li uvedené taxonomie s dílčími profesními činnostmi výzkumníka, 

nemůžeme než konstatovat více jak blízkou podobnost. 

Jistou nadhodnotu v myšlení tvoří její kvalitativně vyšší forma kritického a 

kreativního myšlení. Je citlivé na kritéria, je řízené kontextem, vede k usuzování a je 
1 IS 

sebepřesahující (LIPMAN 1991). Umožňuje učiteli stejně jako výzkumníkovi vnímat 

a identifikovat problémy a formulovat jejich podstatu; analyzovat a objevovat nové 

vztahy mezi možnými příčinami; shromažďovat mnoho rozličných informací, zaujímat 

nová stanoviska a vidět problém z více perspektiv; hledat a produkovat (nové) způsoby 

řešení problémů, ty rozpracovávat a uplatňovat (NAKONEČNÝ 1998; ŠVEC 1998; 

STERNBERG 2001). Uvádět navrhovaná řešení problémů do praxe je plnohodnotná 

fáze akčních výzkumů. R. Sternberg (2001, 2002) nazývá tuto součást myšlenkové 

zdatnosti praktickou inteligencí136. Umožňuje jedinci prakticky aplikovat navržené 

inovace, je tvořena znalostmi tacitní povahy a je vázána na konkrétní zkušenost. 

(Podmínky k jejímu rozvíjení nabízí poslední, pátý princip tohoto návrhu.) 

Rozvíjet u studentů kritické, tvůrčí myšlení umožňuje, mimo jiné, četba vybrané 

odborné literatury (přemýšlet o myšlení druhých) (srov. VAŠUTOVÁ 1999). Již jsem 

zmínila odborníky a. Strausse a J. Corbinovou (1999) a jejich koncept teoretické 

citlivosti umožňující badatelům vnímat detaily sledovaných údajů a rozlišovat jemné 

rozdíly jejich významů, porozumět jim, a to vše na základě teoretických a praktických 

znalostí oboru. Orientovat se pomocí kritického čtení (zejména monotematických prací 

odborníků) v teoretickém systému, terminologii a metodologii základních 

společenských disciplín umožňuje adeptům učitelství pronikat do poznání složitosti a 

podmíněnosti edukačních jevů a procesů, myšlenkově je modelovat a rozvíjet tak 

základy vědního i profesního poznání. Na význam komparativního čtení autorských 

monografií ve vysokoškolském studiu poukazuje také J. Vašutová (1999). Struktura 

takto psaných textů umožňuje studentovi „ učit se analyzovat rozdíl mezi tématem a 

problémem, odlišit tvrzení od hypotézy, vyčlenit argumenty a doložit jejich sílu a 

podmíněnost. To vše je pak předmětem hodnocení učitele a dialogu se studentem nad 

jeho kritickou komparací" (s.162). 

135 In: MÁLKOVÁ 2005. 
136 Podle Sternbergovy (2001, 2002) teorie triarchické inteligence sestává inteligence člověka 
z analytických, tvořivých a praktických schopností. Zatímco užitím analytického myšlení se pokoušíme 
řešit problémy jež známe a za pomoci analyzování a pozorování manipulovat s prvky problému a se 
vztahy mezi těmito prvky; v průběhu tvořivého myšlení řešíme nové druhy problémů, a to za pomoci 
vynalézání a nového uspořádávání prvků a vztahů. Aplikace a užití znalostí v každodenním životě jsou 
potom součásti praktického myšlení. 
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Druhý princip: Rozvíjet komunikativní zdatnost, sociální a etickou vnímavost 

Význam sociálních dovedností, komunikativní zdatnosti a etické vnímavosti 

v učitelské profesi je nezpochybnitelný. Úloha, kterou sehrávají při realizaci 

výzkumných šetření je blíže zmíněna v předcházející kapitole, a proto se nyní jen velmi 

stručně zaměříme na vybraná specifika. 

Komunikativní zdatnost učitele - výzkumníka nejen že sehrává klíčovou roli při 

týmových výzkumech, v nichž je zapotřebí funkčně vyjednávat všechny dílčí elementy 

výzkumu, jasně a srozumitelně artikulovat vlastní stanoviska a názory, předcházet 

možným konfliktům a s porozuměním vyslechnout názory kolegů, akceptovat 

konsenzus týmu apod.. Rovněž se od badatele očekává, že bude schopen jazykově i 

odborně správně, přesně a srozumitelně komunikovat, argumentovat a obhajovat při 

oponenturách záměry připravovaného výzkumného projektu, jeho průběžné výsledky i 

konečné závěry. Tyto dovednosti zde vstupují do komplementarity s jistou odbornou 

erudicí, znalostí profese, která je zdůrazněna také v prvním principu. 

Jednou z možností jak rozvíjet tuto komplementární dovednost je metoda 

vzájemného vyučování, kooperativní výuka nebo pořádání studentských vědeckých 

konferencí. 

Při vzájemném vyučování mohou studenti jednotlivě nebo v tandemu zpracovávat 

téma vybrané odborné problematiky a ve výuce je potom prezentovat ostatním 

kolegům. Na kvalitu zpracování daného tématu a stejně tak na samotnou prezentaci 

však musí být kladeny patřičné nároky. Obsah takovéto seminární práce by měl mít 

podobu kritické komparace monografických prací vybraných autorů, paradigmatických 

východisek, v nichž jsou odborně zakotveni. Samotná prezentace by potom neměla být 

strohým čtením, a měla by vykazovat jasné známky porozumění problémové oblasti, 

ujasněnosti klíčových myšlenek včetně jejich odborně správné, srozumitelné a poutavé 

komunikace. 

Rovněž skupinové řešení vybraných odborných problémů při kooperativní výuce 

může podporovat aktivní rozvíjení kritického myšlení, komunikativní zdatnosti a 

odborných znalostí. Osvojené znalosti tak mohou mít trvalejší charakter, týmová 

spolupráce může podporovat sebepoznání studentů prostřednictvím konfrontací názorů 

s vrstevníky, tak upevňovat jejich sebevědomí a utvářet pozitivní postoje ke studiu i 

k profesi (srov. VAŠUTOVÁ 1999). 
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Studentské vědecké konference mohou zprostředkovávat adeptům učitelství přímou 

zkušenost z konfrontace vlastní tvůrčí odborné práce s nároky vědeckých kritérií, navíc 

při veřejných oponenturách a za účasti odborníků daných oborů. 

Rozvíjení pozorovacích schopností, sociální a etické vnímavosti se neobejde bez 

konkrétní zkušenosti s přímou nebo simulovanou výukou. Být všímavým 

pozorovatelem (výzkumníkem) objektivně zaznamenávajícím chování jedinců ve 

vybraných činnostech (včetně všech okolností těchto činností), obnáší systematický 

intencionálni výcvik. Je zapotřebí předem určit objekty pozorování, situace v nichž 

bude pozorování realizováno, předměty pozorování v podobě jevů, procesů i rolí 

pozorovatele (zúčastněné, nezúčastněné) atp.. 

Pozorování a analýza videozáznamů pedagogických situací je jednou z možností 

nácviku pozorovacích dovedností pomocí nepřímého kontaktu s realitou. Obsahem 

videozáznamu mohou být ukázkové situace umožňující studentům zaměřit pozornost 

pouze na předem určené osoby a jevy. Videozáznam je možné podle potřeby opakovat a 

pozorovatel tak má příležitost porovnat jednotlivé vlastní záznamy, v nich zachycené 

detaily a rozvíjet tak potřebnou vnímavost a citlivost. Analýzy jednotlivých záznamů se 

dále mohou ve skupině konfrontovat a studenti tak mohou posuzovat míru subjektivního 

zabarvení, jež vnáší do vlastních postřehů a interpretací pozorovaného. 

Obdobně je možné postupovat u přímého pozorování reálné výuky (rovněž 

s videozáznamem). Variabilita situačních proměnných je zde větší a jsou tím kladeny 

zvýšené nároky na pozorovatele. Objektem pozorování může být nejprve jeden vybraný 

žák a jeho individuální zvláštnosti vstupující do jednoho vybraného předmětu 

pozorování, kterým může být např. komunikace s učitelem nebo spolužáky při 

skupinové výuce. Od pozorování jednoho žáka mohou studenti přejít k pozorování 

jedné skupiny a nakonec celé třídy. 

Velmi náročným typem pozorování je jeho zúčastněná (participativní) forma. Při 

vyučovacích pokusech (mikrovýstupech, skupinovém vyučování nebo samostatném 

cvičném vyučování jednoho studenta) mohou studenti trénovat pozorování vybraných 

jevů u jednoho nebo více žáků, a to při vlastním vyučování. 
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Třetí princip: Rozvíjet reflektivní dovednosti 

Podrobně je problematice reflexe a sebereflexe v učitelské přípravě a možným 

konotacím těchto procesů směrem k diagnostice a výzkumu věnována kapitola 3.1. 

Považuji za důležité ještě jednou zdůraznit, že není žádoucí vymezovat (sebe)reflexi 

učitelů, a to v jakékoli formě, jako typ akčního, učitelského či jiného výzkumu a 

vzájemně substituovat kompetenci reflektivní a výzkumnou. K reflexi dochází ve své 

podstatě v každém výzkumu a reflexivní dovednosti badatele jsou nutným 

předpokladem úspěšného výzkumného šetření. 

Jako jistý ukázkový model rozvíjení reflektivních dovedností v učitelské přípravě je 

možné využít typologii reflexe M. Van Maněna (1977), L. Valliho (1997)137, J. K. Jaye 

a K. L. Johnsona (2002)138 a dále navržené fáze reflexe J. Smytha (1989)139. 

M. Van Maněn nazývá počáteční úroveň reflexivního myšlení technicky racionální. 

Předmětem reflexe jsou zde technické aspekty vyučování, technické vědomosti a 

dovednosti, které učitel využívá pro každodenní vyučování (výukové cíle, metody a 

organizační formy, atp.) a řešení standardních problémů. J. K. Jay a K. L. Johnson 

nazývají tuto první dimenzi reflexe deskriptivní. Týká se popisu předmětu reflexe a 

učitel hledá odpovědi na otázky typu: co se stalo, pro koho to je a není účinné, co o tom 

vím a čemu nerozumím, co cítím. 

Druhá úroveň reflexe je, podle M. Van Maněna, kontextuální a dotýká se vztahů 

mezi teorií a praxí. Učitel zde řeší pedagogické problémy s ohledem na osobní a 

profesní zkušenosti a konfrontuje je s teoretickými znalostmi. Využitím vlastních 

zkušeností a implementací osvojené teorie při řešení daných problémů se rozvíjí 

praktické kontextuální znalosti učitele. J. K. Jay a K. L. Johnson pojmenovávají tuto 

druhou dimenzi jako komparativní a obecněji ji charakterizují jako hledání a 

uvědomování si alternativních pohledů a zdrojů řešení problémových situací. Učitel při 

ní zvažuje různé strategie řešení, zvažuje možnosti výzkumu nebo přispění dalších 

aktérů reflektovaného prostředí. 

Nej vyšší úroveň reflexe je reflexe kritická. Shodně ji tak definují obě uvedené 

typologie. Realizuje se v širokém kontextu sociálních situací a učitel při ní uplatňuje 

hluboce strukturované znalosti. Tyto znalostní struktury i další teoretické zdroje jsou 

podrobovány kritické analýze. Kritická úroveň již odpovídá jistým expertním znalostem 

137 In: NEZVALOVÁ 2000. 
138 In: JANÍK 2005. 
139 In: ŠVEC 2005. 
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projevujícím se schopností učitele otevřeně zvažovat více alternativ a zodpovědně a 

s vědomím konsekvencí vybrat odpovídající řešení. 

Další využitelnou strategií umožňující vedení studentů k reflektování prožitých 

pedagogických situací a rozvíjet tak jejich výzkumné dovednosti je J. Smythův čtyř 

fázový model reflexe. První popisná fáze umožňuje jedinci vybavit si danou situaci, 

uvědomit si, co se odehrálo a jak probíhala vlastní reakce a reakce ostatních aktérů. 

Druhá informující fáze napomáhá blíže rozklíčovat reflektovaný problém, uvědomit si 

jeho podstatu a celý situační kontext v němž proběhl. Pomáhá jedinci porozumět 

příčinám vlastního chování a identifikovat typy reakcí konkrétních angažovaných 

účastníků. Třetí fáze konfrontační (interpretační) zprostředkovává jedinci možnost 

odhalit příčiny vzniku dané pedagogické situace, rozhodovat o strategii jejího řešení, 

uvědomit si proč situace vznikla, kdo ji vyvolal, jak probíhala. V této fázi si učitel 

rovněž uvědomuje vlastní odbornou připravenost k řešení podobných problémů. Čtvrtá 

fáze reflexe je rekonstrukcí dané pedagogické situace. Je zaměřena na zvažování 

alternativních možností řešení a učitel při něm hledá rozličné zdroje pomoci (odborná 

literatury, pomoc kolegů apod.). 

Prakticky všechny učební činnosti studentů mohou tvořit předměty reflexe, 

napomáhat konstruování subjektivního pojetí výuky a rozvíjet tak elementy výzkumné 

kompetence. Jistou specifickou formou reflexe, která je současně využívána jako 

výzkumná technika, je reflexivní deník. Je jistým osobním dokumentem studenta / 

učitele a slouží k zachycení průběhu situací a událostí jež jedinec prožil. V pregraduální 

přípravě může deník napomáhat adeptům učitelství poznávat vlastní názory a stanoviska 

k řešeným problémům, vlastním praktickým zkušenostem, konfrontovat je s názory 

kolegů, zkušených praktiků i univerzitních učitelů, reflektovat individuální porozumění 

studované teorie. Jako výzkumná technika umožňuje deník popisovat jinak obtížně 

vybavující se události a verbalizovat subjektivně citlivé informace (srov. MAŇÁK, 

ŠVEC, ŠVEC 2005). 

Formálně a systematicky vedenou formou průběžné reflexe je v učitelské přípravě 

stále více uplatňované studentské portfolio, v němž jsou zaznamenány uzlové body 

rozvíjející se profesní způsobilosti adepta učitelství, poněvadž obsahuje vybrané 

ukázkové produkty učebních činností, včetně subjektivních reflexí autora. Portfolio 

může zahrnovat autobiografii studenta reflektující rozvíjející se subjektivní pojetí 

učitelské profese, motivy k volbě tohoto povolání, reflexe prekonceptů klíčových pojmů 

výchovy, vzdělávání, jejich cílů a obsahů; pojetí dítěte v roli žáka; pojetí vyučování atp. 
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Další část portfolia může tvořit studentovo hodnocení vysokoškolské výuky vybraných 

předmětů studijního programu; monotematické reflexivní deníky; vybrané seminární 

práce (kritické komparace teoretických odborných zdrojů, záznamy z hospitací, písemné 

přípravy na vyučování, výsledky (auto)diagnostikování vybraných jevů). Písemně nebo 

audiovizuálně zaznamenané vyučovací pokusy, ročníkové práce nebo komplexnější 

projekty mohou studentské portfolio završovat a stát se předmětem obhajoby u státních 

závěrečných zkoušek (srov. ŠVEC 1996; SVATOŠ 2002; LUKÁŠOVÁ 2003). 

V o 

Čtvrtý princip: Umožnit studentům tvorbu vlastního „pedagogického dílau 

„ Na mysli mám samostatnou práci studenta pod individuálním vedením učitele jako 

školitele. Lze hovořit o produkci „díla". ...Vždy jde pro učitele z hlediska výuky o 

mimořádnou příležitost, jak předat poznání svého oboru, jeho epistemologii, zúročit 

základní dovednosti výzkumné práce a vést studenta k profesní sebereflexi" 

(VAŠUTOVÁ 1999:163). 

V předešlém principu popsané studentské portfolio může být takovýmto 

pedagogickým dílem. Zabýváme-li se však otázkou rozvíjení výzkumné kompetence 

učitelů, musí se stát takovýmto dílem jeho zcela svébytná podoba blížící se svým 

charakterem samotnému výzkumu. Má-li osobní pedagogické dílo studenta prezentovat 

soubor osobnostních a profesních dispozic nezbytných pro výkon profese, v případě 

výzkumné kompetence v něm musí být zaznamenána studentem připravená, realizovaná 

a vyhodnocená celá výzkumná procedura. 

Přímá účast studentů v akčních výzkumech, jež realizují univerzitní učitelé, týmy 

učitelů klinických škol nebo cviční učitelé ve svých třídách či samotným studentem 

(skupinou studentů) realizovaný projekt akčního výzkumu jsou bezesporu 

nej efektivnější formy vysokoškolské přípravy učitelů na roli výzkumníků. 

Samotnému řešení vlastních výzkumných projektů ale musí předcházet systematické 

rozvíjení všech výše uvedených způsobilostí, aby mohlo toto profesně náročné 

studentovo počínání nést žádoucí plody „tvorby nových poznatků a navozování 

základních badatelských postojů " (srov. VAŠUTOVÁ 1999). 

Příprava a realizace výzkumného projektu se neobejde bez zkušenosti studentů 

s kritickou komparací odborných teoretických zdrojů anticipujících schopnost 

formulovat výzkumný problém a zařadit ho do širšího kontextu. Celý projekt musí být 

časově rozložen tak, aby bylo možné realizovat všechny klíčové body výzkumné 
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procedury a navíc by měl předcházet celé této přípravě minimálně jeden seminář 

k propedeutice pedagogické metodologie. 

Akčnímu výzkumu je věnován rozsáhlý prostor v kapitole 3.2.1 této práce a nemělo 

by význam opakovat vybrané teze. Rovněž pouze teoreticky popisovat možnosti využití 

akčních výzkumů ve vysokoškolské přípravě učitelů by nebylo v tuto chvíli žádoucí, 

poněvadž je v následující kapitole podrobně představen „Model reflektivního vyučování 

s prvky akčního výzkumu", který v závěru studia realizují studenti oboru Učitelství 1. 

stupně základních škol Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, a který je velmi 

názorným příkladem realizovatelných možností připravovat učitele na roli výzkumníků. 

Další možnou formou výzkumného šetření v pregraduální přípravě učitelů je tzv. 

tandemová etnografie. A. Diek (1994)140 ji vymezuje jako typ etnografického výzkumu, 

případové studie životního příběhu učitele, který realizují studenti učitelství ve 

spolupráci se zkušeným učitelem. V průběhu výzkumu studenti pozorují učitele ve 

výuce, průběžně realizují rozhovory, pokouší se zaznamenat jeho profesní biografii. 

Studenti si tak nejen činnostné osvojují vybrané výzkumné dovednosti (intencionálně 

pozorovat reálné situace a detailně vnímat možné kontextuální proměnné; formulovat 

pozorované problémy, účelně a sociálně citlivě vést rozhovory, atp.), ale rovněž mají 

příležitost, a to stejně jako zkoumaní učitelé, konstruovat subjektivní teorie, reflektovat 

svou profesní identitu a prohlubovat odborné znalosti. 

140 In: JANÍK 2005. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

4. VÝZKUMNÝ PROJEKT 

4.1 Výzkumné téma 

Model reflektivního vyučováni s prvky akčního výzkumu v procesu rozvíjení 

výzkumné kompetence u studentů Učitelství 1. stupně základní školy 

4.2 Problém výzkumu 

Ověřit Model reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu; popsat a 

vyhodnotit jeho možnosti v procesu rozvíjení výzkumné kompetence u studentů 

Učitelství 1. stupně základní školy 

4.3 Obsahové zdůvodnění a východiska vlastního výzkumu: 

1. Současné české kurikulární reformy umožňují růst pedagogické autonomie škol 

a nesou tak s sebou zvýšené nároky na profesionalitu učitelů. Zavedením Rámcového 

vzdělávacího programu základních škol se učitelé spolu s vedením školy a nepřímo 

také radou školy stávají nejen tvůrci školního kurikula (Školního vzdělávacího 

programu), ale zároveň také jeho (auto)evaluátory. Jak jsem v teoretické části této 

práce již upozornila, není žádoucí pohlížet na procesy evaluace jako na svým 

způsobem běžné, byť pravidelné hodnocení každodenní učitelovy práce a chodu 

školy, ale s ohledem na pedagogický výzkum (v kontextu pedagogických věd a jejich 

plnohodnotného místa v systému věd společenských) a status učitelské profese je 

nezbytné jasně definovat (auto)evaluaci jako typ akčního pedagogického výzkumu. 

Teprve respektováním výzkumných metodologických pravidel může (auto)evaluace 

přinést všem aktérům školního života reálný, objektivní obraz o kvalitě jejího 

fungování a relevantní důvody k zavádění systémových změn a inovací, a to včetně 

jejich následné (auto)evaluace. 
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2. Učitelství stále bojuje o svůj profesní status a stále je v jistém ohrožení také 

magisterská univerzitní příprava učitelů. Má-li být učitel expertem v edukační doméně, 

neobejde se bez permanentně se rozvíjejících znalostí odborně argumentovat postupy a 

výsledky výukových procesů. Předpokládá to však učitelovo teoretické i praktické 

porozumění opřené nejen o kritické teoretické studium a systematickou celistvou 

reflexi, ale také o objektivní výsledky akčních výzkumů. 

Také vysokoškolská příprava učitelů by měla dostát nárokům „univerzitního studia" 

(shodně s j inými profesemi) a v jeho závěru by měly být prokázány rovněž výzkumné 

znalosti studenta / adepta učitelství tak, jak to magisterské studium vyžaduje. 

Plnohodnotně mohou splňovat toto kritérium diplomové projekty, avšak akční typy 

výzkumů nemusí být jejich součástí, a proto jsou na místě úvahy o možnostech 

realizace dalších dlouhodobějších projektů (akčních výzkumů zachycujících 

pedagogickou a psychologickou problematiku), jejichž obhajoba může být součástí 

státních závěrečných zkoušek. 

4.4 Cíle výzkumu: 

Cíle v rovině obsahové: 

1. Popsat tvorbu, řešení a reflexi pedagogického problému jako Modelu 

reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu (Model RVA V) 

v procesu rozvíjení výzkumné kompetence studentů Učitelství 1. stupně 

základní školy. 

1.1. Definovat cílová a obsahová východiska Modelu reflektivního vyučování 

s prvky akčního výzkumu (v kontextu povinných předmětů Pedagogické 

problémy školní praxe 1., 2. studijního programu Učitelství 1. stupně 

základní školy). 

1.2. Operacionalizovat výukové cíle, učební úlohy a činnosti studentů 

v jednotlivých fázích Modelu reflektivního vyučování s prvky akčního 

výzkumu (1. projektové, 2. realizační a 3. reflektivní). 
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2. Ověřit, zda realizace Modelu reflektivního vyučování s prvky akčního 

výzkumu umožňuje rozvíjet výzkumnou kompetenci u studentů 

Učitelství 1. stupně základní školy. 

2.1. Posoudit úroveň rozvíjení výzkumné kompetence u studentů učitelství 1. 

stupně základní školy: 

a) Analýzou písemného produktu učebních činností - Pedagogické části 

Ukázkového portfolia 

b) Analýzou verbálního produktu učebních činností - výkonu u Státní 

závěrečné zkoušky z pedagogiky 

3. Zjistit, popsat a vyhodnotit názory studentů Učitelství 1. stupně základní 

školy (prezenční i kombinované formy studia) na Model reflektivního 

vyučování s prvky akčního výzkumu, konkrétně na: 

3.1. zdroje a příčiny obtíží v projektivní, realizační a reflektivní fázi Modelu 

RVAV; způsoby řešení pojmenovaných nesnází a zdroje vnější pomoci 

3.2. subjektivní míru náročnosti zadaných učebních úloh jednotlivých fází 

3.3. smysluplnost takto pojatého procesu tvorby, řešení a reflexe 

pedagogického problému; význam, který může mít pro učitelskou profesi 

3.4. inovovanou podobu Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky pojatou jako 

obhajobu tvorby, řešení a reflexe pedagogického problému 

4. Zjistit, popsat a vyhodnotit názory studentů Učitelství 1. stupně základní 

školy (prezenční formy studia)141 na vybrané podmínky umožňující 

rozvíjení výzkumné kompetence, konkrétně na výuku povinných 

studijních předmětů Pedagogické problémy školní praxe 1., 2. (přímo 

určené jako výukové opory Modelu RVAV) v dílčích kategoriích: 

a) dimenze osobnosti učitele a výuka předmětu (kognitivní a motivační 

aspekty aktivizačního působení) 

b) dimenze sociální (sociální aspekty aktivizačního působení) 

141 V prezenční formě studia probíhá výuka předmětu Pedagogické problémy školní praxe 1., 2.v průběhu 
celého semestru (Pedagogické problémy školní praxe 1.: 26 hodin přímé výuky, Pedagogické problémy 
školní praxe 2 . - 1 3 hodin přímé výuky). Studenti kombinované formy absolvují pouze devět a šest hodin 
přímé výuky což neumožňuje adekvátně využívat skupinové výukové strategie a individuální prezentace 
dílčích učebních pokroků. 

153 



c) dimenze sebereflektivní, osobnostně-profesní („Jáské" aspekty 

aktivizačního působení) 

Cíle v rovině metodologické: 

S ohledem na vymezené cíle výzkumného šetření a jednotlivé etapy v nichž 

probíhalo byla zvolena komplexnější výzkumná strategie při níž byly kombinovány 

jak kvantitativní tak kvalitativní postupy analýzy zkoumaných jevů. Charakter 

výzkumu by mohl být specifikován jako aplikovaný typ empirického výzkumu 

ex post facto s deskriptívni, diagnosticko-vyhodnocovací povahou. 

Cíle v rovině metodologické se váží k k jednotlivých výzkumným metodám a 

technikám, které byly pro účely tohoto výzkumu, konstruovány a ověřovány. Jedná se 

zejména o následující nástroje (a k nim se vážící cíle v rovině obsahové). 

1. Navrhnout a výzkumem ověřit techniky indikování kvality produktů učebních 

činností studentů Učitelství l.st.ZS v procesu rozvíjení výzkumné kompetence: 

a) písemných - Pedagogické části Ukázkového portfolia 

b) verbálních - výkon u Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky 

(cíle výzkumu 2.2.1.) 

2. Navrhnout a v předvýzkumu testovat dotazník umožňující reflektovat názory 

studentů prezenční i kombinované formy studia Učitelství 1. stupně základní 

školy na jednotlivé fáze procesu tvorby, řešení a reflexe pedagogického 

problému. Ověřit validitu dotazníku z hlediska obsahu (jasnost a srozumitelnost 

formulací), rozsahu a struktury; modifikovat a ověřit v následné etapě výzkumu (cíle 

výzkumu 3.) 

Konkrétně jsou všechny použité výzkumné metody a techniky charakterizovány 

v níže popsaných etapách výzkumu. Jsou v nich dále specifikovány jednotlivé kroky 

a výzkumné postupy, které sledovaly naplňování dílčích cílů a použité výzkumné 

vzorky. 
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4.5 Etapy výzkumu 

4.5.1 1. etapa výzkumu 

4.5.1.1 1. fáze 1. etapy výzkumu - Model reflektivního vyučování s prvky akčního 
výzkumu 

Předmětem a obsahem první fáze první etapy výzkumu byla první kategorie cílů, 

které se vztahovaly k popisu tvorby, řešení a reflexe pedagogického problému jako 

Modelu reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu (Model RVA V) v procesu 

rozvíjení výzkumné kompetence studentů Učitelství 1. stupně základní školy. 

Tato první fáze úvodní etapy výzkumu probíhala od akademického roku 

2003/2004, v jehož průběhu byly detailně analyzovány, reflektovány a modifikovány 

jednotlivé výukové cíle, učební úlohy a činnosti formálního kurikula povinných 

studijních předmětů Pedagogické problémy školní praxe 1., 2142. 

4.5.1.1.1 Charakteristika zkoumaného prostředí - pedagogická složka studijního 

oboru Učitelství 1. stupně základní školy na Pedagogické fakultě Ostravské 

Univerzity 

V roce 1992 byl na Pedagogické fakultě ostravské Univerzity založen prof. L. 

Riesem a Doc. H. Lukášovou Ústav pro svobodné alternativní školství. Zakladatelé 

ústavu spolu s týmem spolupracovníků se pokusili o teoretickou i praktickou změnu 

v cílech, obsahu a organizaci přípravy učitelů pro primární vzdělávání, byl změněn 

výukový program jedné studijní skupiny studentů v ročníku a systematicky začaly 

být výzkumně reflektovány a prakticky řešeny obtíže, které se při zavádění inovací 

vyskytly (KANTORKOVÁ-LUKÁŠOVÁ 1996). 

Roku 1998 vznikla transformací ústavu Katedra pedagogiky primárního a 

alternativního vzdělávání a inovovaný a reflektovaný program pedagogické složky 

studijního oboru Učitelství 1. stupně základní školy byl implementován do studijního 

142 Původní podoba formálního kurikula těchto studijních předmětů (včetně jejich vazby na souvislou 
projektovou praxi a další související povinné předměty v pedagogické složce inovovaného oboru 
Učitelství 1. stupně základní školy) jsou uvedeny v publikaci: LUKÁŠOVÁ, H. Pedagogická tvořivost 
studentů učitelství . Tvorba pedagogických projektů a řešeni pedagogických problémů. Ostrava: 2000, 
PdF OU, 131. Spis PdF OU. ISBN 80-7042-162-2. 
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programu všech studentů prezenčního a kombinovaného studia a následně v roku 

2000 byl potvrzen akreditací. V příloze č. 1 jsou uvedeny základní kurikulární 

dokumenty tohoto programu: charakteristika studijního oboru Učitelství 1. stupně 

základní školy; cílová východiska tohoto oboru a program pedagogické složky 

studia. 

Teoretická východiska řešení problému Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky 

jako obhajoby tvorby a řešení pedagogického problému publikovala H. Lukášová 

již v mnoha dokumentech (2000; 2003; 2005) a vzhledem ke skutečnosti, že je 

původní autorkou inovativních návrhů pedagogické složky studia, uvádím následující 

text v jeho původním znění. 

„ V posledních desíti letech jsme se zabývali otázkou, jak řešit závěr studia u státních 
závěrečných zkoušek z pedagogiky a psychologie, aby student nemusel jen reprodukovat 
vědomosti z jednotlivých vědních disciplín. 

Podstatou řešení inovace v závěru studia oboru Učitelství 1. stupně základní školy 
se stalo problémové vyučování. 

Otázky problémového vyučování mají svou teoretickou historii.'43 Postup řešení 
výzkumného problému se opírá o původní myšlenku reflexivního myšlení autora, který 
byl přesvědčen, že nastává vždy, když se jedinec dostane do situace nové a obtížně 
řešitelné. Musí zvolit relativně nový model či způsob rozhodování a jednání. Jádrem 
této situace je určitá obtíž, nejistota, pochybnost. Tak vznikají situace učení se 
s otevřeným koncem, s níž pracuje teorie učebních činností, jak byla formulována D. 
Tollingerovou.'44 Teorii jsme měli možnost ověřit při vlastním výzkumu pedagogického 
rozhodování studentů učitelství při řešení obecně didaktických úloh s otevřeným 
koncem.145 Teorie pedagogického rozhodování studentů učitelství, které jsme se 
věnovali v osmdesátých a devadesátých letech, nás přivedla nakonec i k řešení situace 
v závěru studia pomocí řešení pedagogických problémů.146 Byly využity všechny fáze 
řešení problémů: 

1) fáze podnětů z pedagogické praxe i teorie, 
2) intelektualizace v teoretických pojmech a v tvorbě myšlenkové mapy spojené 

s volbou a studiem vybrané odborné literatury, 

3) návrhy efektivních řešení pro projektovou souvislou třítýdenní pedagogickou 
praxi včetně diagnostických postupů, 

4) argumentace pro zdůvodnění hlavních postupů řešení pro projektovou praxi na 
základě konfrontace vlastních zkušeností se studiem odborné literatury, 

143 DEWEY, J. How we think. Boston 1993 
144 TOLLINGEROVÁ, D. (ed.) Learning Activities and Their Perfectioning. Olomouc : FF UP, 1992, s. 
57-63. 
145 KANTORKOVÁ, H. Models of Open - Ended Situations for the Training of Student Teachers in 
Pedagogical Decision-Making. In TOLLINGEROVÁm D. (red.): Learning Activities and Their 
Perfectioning. Olomouc : FF UP, 1992, s. 57-63. 
146 KANTORKOVÁ, H. Situace rozhodování. In Využití teorie pedagogického rozhodování v přípravě 
studentů učitelství. Praha : SPN, Spis č. 70, PdF OU, 1990. 
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5) testování řešení v rámci realizace projektové praxe ve vybrané škole ve formě 
akčního výzkumu, 

6) vyhodnoceni výsledků řešení a jejich zpracování, 

7) zpracování písemné reflexe řešení a ukázkového portfolia 

Dalším teoretickým zdrojem se staly otázky tvorby kontextuálních učitelských 
znalostí, které student prezentuje u státní závěrečné zkoušky, vedle odborných 
pedagogických znalostí a dovedností'47" (LUKÁŠOVÁ 2005:.57). 

4.5.1.1.2 Model reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu 

Proč název Model reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu? Model 

RVA V je ve své podstatě velmi blízkou podobou projektu akčního výzkumu 

realizovaného v prostředí pedagogické praxe učitelů. Neobsahuje ale všechny 

klíčové znaky výzkumného šetření a jako takový potom nemůže být výzkumem 

nazýván. Adepti učitelství primárního vzdělávání realizují Model RVAV 

bezprostředně při souvislé pedagogické praxi, v průběhu vlastního vyučování a 

dalších souvisejících profesních činnostech. Systematicky reflektují vybrané 

problémové oblasti vycházející s teorie a praxe primárního vzdělávání a pokouší se 

je pomocí vybraných výzkumných prostředků popisovat, analyzovat a vyhodnocovat. 

Celý systém učebních úloh a souvisejících profesních činností se tak pohybuje na 

hranicích mezi reflektivním vyučováním a akčním výzkumem. 

Realizací Modelu reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu (Model RVAV) 

sledujeme u studentů učitelství 1. stupně základní školy (v pregraduálni fázi studia) 

tyto cíle: 

» Zvyšovat kvalitu procesu a výsledků učení tvorbou podmínek k smysluplnému 

učení, tj. aktivnímu, metakognitivnímu, autoregulovanému a angažovanému učení 

» Umožnit studentům tvorbu vlastního pedagogického díla, které se svým 

charakterem a požadavky na kvalitu zpracování blíží výzkumnému projektu akčního 

učitelského výzkumu a tím: 

147 ATKINSON, T., GLAXTON, G. (ed) The Intuitive Practitioner on the value of not always knowing 
what one is doi 
ng. Buckingham-Philadelphia: Open University Press. 2001. ISBN 0-335-20362-0. 
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» Systematicky rozvíjet výzkumnou kompetenci jako systému způsobilostí 

k přípravě, realizaci a vyhodnocení výzkumného projektu (typu akčního učitelského 

výzkumu) 

» Jednotlivými fázemi MRVAV facilitovat rozvíjení dílčích složek výzkumné 

kompetence, tj.: 

» dovednosti kritického, tvůrčího myšlení a teoretickou citlivost 

» komunikativní zdatnost, sociální a etickou citlivost 

» reflektivní dovednosti 

» odborné metodologické znalosti 

Fáze Modelu reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu 

(výukové cíle, učební úlohy a činnosti) 

1. fáze projektivní teoretická 

První, projektivní fáze modelu, se váže ke studijnímu předmětu Pedagogické 

problémy školní praxe 1., který je zařazen (coby povinný předmět pedagogické složky 

studia) do sedmého semestru. Výuka probíhá skupinovou formou na pravidelných 

seminářích a po dohodě s vyučujícím také při individuálních konzultacích s vyučujícím. 

Student v této fázi vybírá teoretický námět pedagogického problému (teoretickou 

oblast, téma); formuluje pedagogický problém; hledá okruh Institucionálního standardu 

ke státním závěrečným zkouškám z pedagogiky a psychologie, který tematicky 

koresponduje s vybraným pedagogickým problémem. Dalším úkolem studenta je určit 

v problémové otázce klíčové a kontextově blízké teoretické pojmy a pomocí pojmové 

mapy zachytit grafickou reprezentaci a vnitřní vztahy těchto pojmů. Dále student 

zpracovává rešerši, vyhledává odborné teoretické zdroje (monografické, periodické) a 

prostřednictvím jejich studia se pokouší porozumět teoretickým fundamentům 

vybraného pedagogického problému. S narůstajícím porozuměním může docházet 

k rekonstrukci původní verze pojmové mapy. V následném úkolu student vypracovává 

teoretický konspekt k jednotlivým pojmům pojmové mapy, kriticky komparuje 

teoretické přístupy, promýšlí logickou strukturu konceptu. 

158 



Výukové cíle 1. fáze projektivní teoretické 

» student se orientuje v základních předmětových a problémových oblastech primární 

pedagogiky a v tematických okruzích Institucionálního standardu ke státním 

závěrečným zkouškám z pedagogiky a psychologie 

» při rozhodování o volbě tématu pedagogického problému využívá rozličné zdroje: 

teoretické ( na základě studia odborné literatury a pramenů); profesně studijní 

zkušenosti ( j iž zpracovávané seminární úkoly, ročníkové práce, téma diplomové práce 

aj.); praktické zkušenosti (mimofakultní pedagogická praxe studentů ve školních či 

mimoškolních edukačních zařízeních; fakultní průběžná nebo souvislá pedagogická 

praxe); osobní zkušenosti (reflektování elementů subjektivních teorií, vlastních 

zkušeností s výchovou a vzděláváním v rodině, školních a mimoškolních vzdělávacích 

institucích, zkušenosti s edukací např. mladších rodinných příslušníků apod.) 

» student je schopen jasně a srozumitelně formulovat pedagogický problém v podobě 

otázky 

» dokáže zpracovat rešerši z tematicky relevantních odborných zdrojů 

» je schopen využít různorodé odborné zdroje (publikované monografie, články 

z odborných periodik, příspěvky ve sbornících z vědeckých konferencí, odborné 

internetové stránky, aj.) 

» student je odborně teoreticky způsobilý porozumět studované literatuře k vybranému 

pedagogickému problému 

» dokáže vyhledat tematicky odpovídající okruh Institucionálního standardu ke státním 

závěrečným zkouškám z pedagogiky a psychologie 

» je způsobilý analýzou problémové otázky určit klíčové a kontextově blízké teoretické 

pojmy 

» zachytit grafickou reprezentaci a vnitřní vztahy jednotlivých pojmů v pojmové mapě 

» uvědomuje si význam pojmové mapy, která reprezentuje momentální stav 

individuálního porozumění danému problémovému tématu, potřebu její průběžné 

rekonstrukce 

» student je schopen písemně vypracovat teoretický konspekt k jednotlivým klíčovým 

pojmům pojmové mapy a prokázat tak způsobilost kriticky komparovat relevantní 

teoretické přístupy (z několika odborných zdrojů); text logicky strukturovat a zpracovat 

odpovídajícím odborným jazykem 
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1. fáze projektivní metodologická 

Druhá část první projektivní fáze je blíže zakotvena v doméně metodologické. 

Student již musí mít osvojeny základy teoretických znalostí z metodologie, aby byl 

schopen vybrat odpovídající výzkumné a diagnostické nástroje pro řešení 

pedagogického problému na souvislé pedagogické praxi. Student musí být schopen 

posoudit kvantitativní a kvalitativní stránku zkoumaných pedagogických jevů a zvolit 

adekvátní metodiku výzkumného šetření. Student v této fázi vybírá relevantní 

výzkumné a diagnostické nástroje, hledá standardizované techniky, které podle potřeby 

modifikuje nebo se pokouší vytvořit vlastní výzkumný nástroj. Je zapotřebí, aby byl 

obeznámen s kategoriemi validity a reliability a pokusil se dodržet principy jejich 

zajištění při tvorbě či modifikaci výzkumných technik. S ohledem na vybraný problém a 

druhy zkoumaných pedagogických jevů studenti vybírají odpovídající výzkumné a 

diagnostické metody, určují jejich druhy (např. zúčastněné strukturované / volné 

pozorování; skupinové polostrukturované interview) a cíle (která data budou 

prostřednictvím vybraných technik shromažďovat a za jakým účelem). Studenti rovněž 

rozhodují, zda-li budou vdané školní třídě (v níž budou šetření realizovat) vybírat 

výzkumný vzorek (vybranou skupinu žáků k pozorování nebo rozhovorům) nebo budou 

šetření provádět u všech žáků (např. dotazník, testy). Posledním úkolem této fáze je 

tvorba harmonogramu realizace výzkumného šetření. 

Výukové cíle 1. fáze pro jektivní metodologické 

» student je schopen charakterizovat pojmy základní a aplikovaný pedagogický 

výzkum, umí postihnout atributy akčního výzkumu 

» umí vysvětlit rozdíly mezi kvantitativní a kvalitativní metodologií pedagogiky 

»je schopen posoudit kvalitativní a kvantitativní stránku zkoumaných jevů 

» zná charakteristiky výzkumných metod a technik pedagogického výzkumu, určit 

jejich druhy vzhledem ke kvantifikovatelnosti shromažďovaných dat 

» student dokáže vybrat relevantní výzkumné a diagnostické nástroje; adekvátně 

rozhodovat o použití standardizované techniky nebo její modifikaci 

» je schopen vy tvoř i t jednoduchý výzkumný nástroj, uvědomit si význam jeho validity a 

reliability 

» dokáže vybrat odpovídající druh zvolených výzkumných metod, určit jejich cíle 

» zná techniky a pravidla tvorby výběrového souboru, zvažovat nutnost jejich použití 
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» student dokáže zpracovat harmonogram realizace výzkumného šetření 

Na konci první projektivní fáze je student schopen při skupinové konzultaci na 

seminářích studijního předmětu Pedagogické problémy školní praxe 1.: 

» odborně argumentovat volbu pedagogického problému, finální formulaci a postup při 

zpracovávání pojmové mapy 

» prokázat porozumění teoretickému kontextu vybraného problému, porozumění 

vazbám mezi klíčovými pojmy pojmové mapy 

» vysvětlit volbu výzkumných a diagnostických nástrojů, jejich druhů, způsoby jejich 

použití 

» stručně a srozumitelně představit jednotlivé kroky postupu výzkumného šetření, který 

plánuje použít při souvislé pedagogické praxi 

» s aktivní účastí vyslechnout prezentaci spolužáků, ochotně se zapojit do diskuse 

pomáhající danému studentovi zvyšovat jeho porozumění řešeného problému 

» kriticky a otevřeně promýšlet náměty spolužáků a vyučujícího / konzultanta pro 

modifikaci řešení zvolené problematiky 

2. fáze realizační 

V reálných podmínkách souvislé pedagogické praxe (čtyřtýdenní závěrečné nebo na 

ni navazující třítýdenní projektové) student reflektuje realizovatelnost plánovaného 

harmonogramu výzkumného šetření. Realizační fáze vyžaduje od studenta dovednosti 

časově rozvrhnout všechny profesní povinnosti jež, má na daných souvislých praxích 

splnit, a to včetně systematického shromažďování dat k řešenému pedagogickému 

problému. Nezbytná je flexibilita a adaptabilita k aktuálním situacím a nečekaným 

problémům, které vyžadují korektivní zásahy do původního projektu. Student vstupuje 

do terénu, poznává reálné podmínky k realizaci svých záměrů a rozhoduje o potřebě 

korekcí v jednotlivých krocích harmonogramu sběru dat nebo přímo v připravených 

výzkumných metodách a technikách. Ocitnou-li se studenti tváří v tvář pedagogickým 

jevům, jež znali pouze z odborné literatury, reflektují svá individuální porozumění a 

mohou je korigovat jednak prostřednictvím shromažďování a průběžné analýzy 

informací o těchto jevech a jednak dalším studiem teoretických pramenů. Studenti dále 

zvažují vhodnost zamýšlených forem zaznamenávání údajů (fixace dat na diktafon, 
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videozáznam, protokol o případu, pozorovací arch, záznamový arch z rozhovoru atp.). 

Studenti se učí sociální vnímavosti, všímavosti a komunikativní zdatnosti zejména při 

pozorování a vedení rozhovorů a musí si uvědomovat subjektivní citlivost osobních 

údajů, jež od aktérů prostředí (k nimž po dobu praxe patří) získávají. Musí si rovněž 

uvědomit jistá etická pravidla, která se k tomuto typu výzkumného šetření váží. 

Seznámit se záměry výzkumu třídního učitele a vedení školy, pravidelně jim 

zprostředkovávat informace o průběhu šetření, dílčích výsledcích, se zjištěnými údaji 

zacházet zodpovědně, respektovat nároky na důvěrnost. 

Výukové cíle 2. fáze realizační 

» po vstupním seznámení se školským terénem souvislé pedagogické praxe je student 

schopen reflektovat reálné podmínky k realizaci plánovaných profesních povinností a 

korigovat harmonogram systematického shromažďování dat k řešenému 

pedagogickému problému 

» student je flexibilní a adaptabilní k aktuálním situacím a nečekaným problémům, které 

vyžadují korektivní zásahy do původního projektu, je schopen rozhodovat o 

adekvátních formách pomoci (konzultace s třídním učitelem, vedením školy, 

konzultantem /VŠ učitelem, studium odborné literatury) 

» podle potřeby je schopen modifikovat metodiku výzkumného šetření 

» je schopen reflektovat individuální porozumění zkoumaných pedagogickým jevům, a 

to včetně teoretických znalostí, které je ochoten průběžně doplňovat 

» student je schopen zvolit adekvátní formu průběžného zaznamenávání údajů (fixace 

dat na diktafon, videozáznam, protokol o případu, pozorovací arch, záznamový arch 

z rozhovoru atp.) 

» reflektuje svou sociální vnímavost, všímavost a komunikativní zdatnost při použití 

zvolených výzkumných technik 

» uvědomuje si subjektivní citlivost zjišťovaných osobních údajů, zachází s nimi 

zodpovědně a respektuje nároky na důvěrnost 

i. fáze reflektivní (analýza, interpretace a vyhodnoceni) 

Poslední, reflektivní fáze modelu RVAV se váže ke studijnímu předmětu 

Pedagogické problémy školní praxe 2., který je zařazen (coby povinný předmět 

pedagogické složky studia) do osmého semestru, a to hned po ukončení čtyřtýdenní 

závěrečné a třítýdenní projektové souvislé praxe. Výuka probíhá opět skupinovou 
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formou na pravidelných seminářích a po dohode s vyučujícím také při individuálních 

konzultacích. 

Student je v této fázi veden k vypracování písemné reflexe řešení pedagogického 

problému. Analyzuje a interpretuje získaná data, vyhodnocuje jejich význam s ohledem 

na řešený pedagogický problém. Na studenta nejsou kladeny specifické nároky při 

složité statistické analýze nebo kvalitativním kódování dat. (Studenti využívají 

zpravidla jednodušší statistické procedury jako např. absolutní a relativní četnost, 

průměr, modus a medián.) Dalším úkolem je interpretovat analyzovaná data s ohledem 

na výzkumný problém, a to objektivně, výstižně a přehledně. Student se pokouší 

integrovat výsledky vlastního zkoumání s teoretickými přístupy k řešení problému tak, 

jak je komunikuje odborná literatura, hledá příklady z pedagogické praxe, popisuje 

situace, vybírá ukázky z žákovských učebních činností, jimiž dokládá zjištěné výsledky 

a argumentuje formulované závěry. Student rovněž vyhodnocuje podmínky pro 

realizaci výzkumného šetření, jež mu souvislá pedagogická praxe poskytla. 

Výukové cíle 2. fáze realizační 

» student je schopen objektivně, výstižně a přehledně analyzovat a interpretovat 

výzkumná data s ohledem na řešený pedagogický problém 

» graficky zpracovat analyzovaná data s dodržením podmínek účelnosti, přehlednosti a 

srozumitelnosti 

»při formulování závěrů je schopen srovnat výsledky šetření s teoriemi v odborné 

literatuře 

» student dokáže vhodně vybrat příklady z pedagogické praxe, popsat situace, vybrat 

ukázky z žákovských učebních činností; doložit jimi zjištěné výsledky a argumentovat 

formulované závěry 

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky jako obhajoba tvorby, realizace a výsledků 

řešení pedagogického problému 

Ve skutečnosti se jedná o integrovanou státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a 

psychologie. Student je po jejím úspěšném ukončení klasifikován jedním stupněm, 

obhajuje však dvě části ukázkového portfolia týkající se pedagogického a samostatně 

pak také psychologického problému. Tvorba, realizace a reflexe výukového projektu 
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(jako třetí části ukázkového portfolia) není u SZZ studentem obhajována. Státní 

závěrečná zkouška z pedagogiky klade na studenta následující nároky148: 

» student dokáže odborně argumentovat volbu pedagogického problému, finální 

formulaci a postup při zpracovávání pojmové mapy 

» prokáže znalost relevantní odborné literatury; porozumění teoretickému kontextu 

vybraného problému, porozumění vazbám mezi klíčovými pojmy pojmové mapy, 

(včetně zvoleného tematického okruhu Institucionálního standardu ke státním 

závěrečným zkouškám z pedagogiky) 

» vysvětlit volbu výzkumných a diagnostických nástrojů, jejich druhů i způsoby jejich 

použití 

» popsat jednotlivé kroky postupu výzkumného šetření při souvislé pedagogické praxi; 

vysvětlit změny, které bylo potřeba s ohledem na podmínky a situace praxe učinit 

» stručně, srozumitelně a výstižně prezentovat výsledky realizovaného výzkumného 

šetření 

» odborně argumentovat formulované závěry; účelně vybrat příklady z pedagogické 

praxe a prokázat tak porozumění odborným pojmům a teoriím 

» student je schopen navrhnout další možná odborná řešení pedagogického problému 

»je schopen pohotově reagovat na doplňující otázky členů zkušební komise 

4.5.1.2 2. fáze 1. etapy výzkumu - predvýzkum 

Druhá fáze první etapy výzkumu doprovázela snaha naplnit třetí kategorii cílů 

výzkumu a pro její potřeby zkonstruovat a v předvýzkumu testovat výzkumný nástroj 

umožňující reflektovat názory studentů prezenční i kombinované formy studia Učitelství 

1. stupně základní školy na jednotlivé fáze procesu tvorby, řešení a reflexe 

pedagogického problému (fáze Modelu RVA V). Bylo zapotřebí rovněž ověřit validitu 

dotazníku z hlediska obsahu (jasnost a srozumitelnost formulací), rozsahu a struktury; 

modifikovat a ověřit jej v následné etapě výzkumu. 

148 1. U psychologické části SZZ jsou požadavky shodné, v tomto výzkumu ale nebyly nijak 
zohledňovány a reflektovány. 2. Na seminářích k předmětu Pedagogické problémy školní praxe 2 mají 
studenti možnost vyzkoušet si v simulovaných podmínkách obhajobu pedagogické části ukázkového 
portfolia, a to se stejnými požadavky na kvalitu prezentace. 
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4.5.1.2.1 Základní soubor, výzkumné metody a techniky předvýzkumu 

Dotazník pro reflektování tvorby, řešeni a reflexe pedagogického problému (viz. 

příloha č. 6 - 1. verze) byl konstruován ve shodě s výše uvedenými cíli a baterie 

položek byly strukturovány ve čtyřech základních kategoriích. 

Identifikační část dotazníku obsahuje pouze dvě položky s volbou formy studia a 

ukončeného ročníku studia; první kategorie vztahující se k projektivní fázi Modelu 

RVAV obsahuje 1 položku s volbou odpovědí (celkem 8, 1 umožňuje volnou odpověď); 

8 položek tvoří numerické bipolární posuzovací škály (1 umožňuje volnou odpověď); 5 

položek tvoří škály Likertova typu (1 umožňuje volnou odpověď); 2 položky jsou 

otevřené. Druhá kategorie dotazníku je zaměřena na realizační fázi Modelu RVAV a 

obsahuje 4 položky s volbou odpovědi (3 umožňují více odpovědí; 4 položky tvoří škály 

Likertova typu (1 umožňuje volnou odpověď); 1 položka má charakter numerické 

bipolární posuzovací škály a 1 položka je otevřená. Třetí kategorii odpovídá třetí, 

reflektivní fáze Modelu RVAV a tvoří ji 8 položek v podobě škála Likertova typu (2 

umožňují volnou odpověď); 1 položku zastupuje numerická bipolární škála a 1 položka 

je otevřená. Čtvrtá kategorie obsahuje 5 položek se škálami Likertova typu; 1 položku 

tvoří numerická bipolární škála a závěrečná položka je otevřená. 

Předvýzkum proběhl ke konci akademického roku 2003/2004 a základní výzkumný 

soubor tvořili všichni studenti oboru Učitelství 1. stupně základní školy (prezenční a 

kombinované formy studia) Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kteří absolvovali 

v prvním řádném termínu Státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie. 

Jednalo se o 71 studentů (40 studentů prezenčního a 31 studentů kombinovaného 

studia). Vzhledem k tomu, že bylo cílem předvýzkumu testovat výzkumný nástroj, 

byla provedena analýza a interpretace získaných dat bez jejich primární kategorizace 

(studenti prezenčního a kombinovaného studia) a následné komparace. 
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4.5.1.2.2 Analýza a interpretace výsledků předvýzkumu 

Soubory položek dotazníku se ptaly respondentů na názory týkající se učebních úloh 

jednotlivých čtyřech fází tvorby, řešení a reflexe pedagogického problému (fází Modelu 

RVAV). 

Tabulky 1.-6. obsahují analyzovaná data, jež se vztahují k 1. fázi Modelu RVAV, 

v níž studenti formulují pedagogický problém, analyzují problémovou otázku v 

pojmové mapě, zpracovávají teoretický konspekt klíčových pojmů, vybírají 

odpovídající výzkumné metody, podle potřeby vytváří či modifikují specifické 

techniky. V jednotlivých položkách jsme se ptali studentů na zdroje inspirace, které jim 

posloužily pro námět k volbě pedagogického problému (položky 1.1.-1.8.), na obtížnost 

zadaných učebních úkolů 1. fáze (položky 2.1.-2.7.), způsoby řešení pojmenovaných 

nesnází (položka 2.8.), zdroje pomoci s úkoly 1. fáze (položky 3.1.-3.4.), celkovou 

náročnost 1. fáze (položka 4.) a náměty pro usnadnění práce v 1 .fázi (položka 5). 

Tabulka 1 
/ . Zdroj inspirace pro volbu pedagogického problému % 

1.1. Vybraným problémem se dlouhodobě zabývám 22,5 

1.2. Inspiroval mě konzultant pedagogického problému 23,9 

1.3. Náhoda 2,8 

1.4. nevím, nevzpomenu si 0 

1.5. Spolužák nebo kolega ze školy 5,6 

1.6. Vlastní učitelská praxe 31 

1.7. Průběžná nebo souvislá pedagogická praxe 21,1 

1.8. Odborná literatura (časopisecká, monografická) 16,9 

Ku prospěchu pedagogických disciplín je skutečnost, že 22,5% respondentů uvedlo 

jako zdroj inspirace problém, kterým se student dlouhodobě zabývá, téměř 24% 

respondentů potvrdilo úlohu, kterou může při volbě tematického okruhu sehrát 

vyučující, studentův konzultant a 31% studentů inspirovala učitelská praxe. V hlavní 

části výzkumného šetření bude zajímavá komparace zdrojů inspirace u studentů 

prezenčního a kombinovaného studia, zejména s ohledem na vlastní pedagogickou 

praxi. 
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Tabulka 10 
2. Obtížnosti úkolů l.fáze tvorby a řešenípdg. problému: Medián hodnot ze škály 

I-nejméně náročné 9-nejvíce náročné 

2.1. Výběr pedagogického problému 5 

2.2. Formulace pedagogického problému do podoby otázky 6 

2.3. Sehnat odbornou literaturu 3 

2.4. Tvorba pojmové mapy 5 

2.5.Zpracování teoretického konspektu 4 

2.6. Volba diagnostických metod 4 

2.7. Tvorba diagnostického nástroje 4 

V tabulce č.2 můžeme číst, že jako nejobtížnější úkol l.fáze studenti považují 

formulaci vybraného námětu do podoby otázky (zpravidla se jedná o konkretizaci 

vybraného tématu, které studenti formulují příliš široce, bez ohledu na řešitelnost 

v praxi), následuje samotný výběr pedagogického problému a tvorba pojmové mapy, 

která rovněž činí studentům mnohdy nemalé obtíže, poněvadž jim samotným ukazuje na 

kvalitu porozumění klíčovým pojmům a vztahům mezi nimi, na teoretický kontext 

vybraného problému. Jako průměrně náročné studenti posuzují zpracování teoretického 

konspektu a volbu diagnostického nástroje. Překvapující by mohla být stejná míra 

náročnosti u tvorby nástroje. Studenty však vedeme spíše k poznávání možností již 

standardizovaných nástrojů. Bylo by zajímavé postihnout, kolik studentů vytváří pro 

své potřeby diagnostické nástroje, s jakými obtížemi a výsledky. 
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Tabulka 3 
2.8. Způsob řemeni pojmenovaných nesnází (absolutní četnosti) 

Konzultace (7); odborná literatura (I); dlouhodobá práce a přemýšlení (1) 

Tabulka 4 
3. V1. fázi práce s ptlp. problémem mi neivíce 
pomohlo: (%) 

souhlasím Spíše 
souhlasím 

Ani 
ano 
Ani 
ne 

Spíše 
nesouhlas nesouhlas 

3.1. Skupinové konzultace se spolužáky a 
vyučujícím ve výuce 

57,7 21,1 8,5 12,7 0 

3.2. Studium odborné literatury 45,1 31 19,7 4,2 0 

3.3. Individuální konzultace s vyučujícím 66,2 19,7 7,1 5,6 1,4 

3.4. Konzultace se spolužáky nebo kolegy 
mimo výuku 

46,4 35,2 8,5 8,5 1,4 

Jiné: Nahlédnutí do Ukázkových portfolií absolventů, podněty z pedagogické praxe, 

delší pedagogická praxe, více individuálních konzultací s vyučujícím 

Je samozřejmé, že všechny uvedené položky dotazující se na zdroj pomoci studenti 

potřebují a využívají je. Přesto je však důležité, a to zejména pro konzultanta a 

vyučujícího, že právě výuka předmětu Pedagogické problémy školní praxe I. je studenty 

posuzována velmi významně jako pomáhající (téměř 80% respondentů). Ve výuce je 

dán prostor každému studentovi využít pomoc vyučujícího, stejně jako spolužáků, při 

ujasňování si výběru a formulace pedagogického problému, při tvorbě pojmové mapy, 

a to zejména metodami problémového a kooperativního vyučování, technikami 

brainstormingu, aplikačních učebních úloh apod.. Necelých 90% studentů rovněž 

hodnotí jako pomocný faktor individuální konzultace s vyučujícím. Zajímavé je také 

více než 80% odpovědí, které přisoudili pomoc konzultacím se spolužáky a kolegy 

mimo výuku, což znamená, že aktuálnost zadaných učebních úkolů studenta doprovází i 

v mimo vyučovacím čase a můžeme to hodnotit jako žádoucí. 

168 



Tabulka 10 
4.Celková náročnost 1. fáze práce s pdg. problémem: : Medián hodnot ze škátvd-neiméně 6 
náročné 9-nejvíce náročné) 

Celkovou náročnost l.fáze práce s pedagogickým problémem studenti hodnotí na 

škále 1-9 mírou prostřední hodnoty 6, což je na horní hranici střední náročnosti. 

Tabulka 6 
5. Náměty pro usnadněné práce v 1. fázi (absolutní četnosti) 

Více individuálních konzultací s vyučujícím (5); nahlédnutí do Ukázkových portfolií 
absolventů (8); jasné výukové cíle a požadavky (2); pedagogické zkušenosti (2); více 
pedagogické praxe (2); zajímavé podněty z literatury a nekonečné debaty se spolužáky 
(1) 

Následující tabulky 7.-10. obsahují analyzovaná data týkající se 2. fáze Modelu 

RVAV, ve které studenti v průběhu souvislé projektové praxe teoreticky zpracovaný 

vybraný pedagogický problém podrobují zkoumání. Součástí projektové pedagogické 

praxe je realizace výukového projektu, jenž student připravuje pro žáky vybraného 

ročníku cvičné základní školy. Studentům činí nemalé obtíže koordinovat plánované 

profesní činnosti ze dvou ve své podstatě odlišných domén - výzkumu pedagogického 

problému a výuky pedagogického projektu Právě na tento charakter obtíží jsou 

zaměřeny položky 6.1.-6.4.. Položky 7.1.-7.3. jsou orientovány na další problémy, které 

studenty zpravidla potkávají při samotném řešení pedagogického problému v praxi 

(sběru výzkumných dat) a položka 8. prezentuje názor studentů na míru náročnosti celé 

2.fáze. 
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Tabulka 10 
6. Obtíže 2. fáze praktického řešení pdg.probtému při souvislé projektové praxi (%) 
6.1.V průběhu projektové praxe jsem neměl čas zabývat se 
řešením pedagogického problému 

25,35 

6.2. Pro řešení pedagogického problému jsem využil: První 
týden 

Druhý 
týden 

Třetí 
týden 

6.2. Pro řešení pedagogického problému jsem využil: 

16,9 36,6 49,3 
6.3. Pro řešení jsem musel využít náhradní čas mimo praxi Celkové řešení Částečné 

řešení 
6.3. Pro řešení jsem musel využít náhradní čas mimo praxi 

14,1 29,6 
6.4. Výsledky řešení pedagogického problému jsem si vymyslel Celkově Částečně 6.4. Výsledky řešení pedagogického problému jsem si vymyslel 

2,8 12,7 

Souvislá projektová praxe sčítá tři týdny. První týden je charakterizován jako 

přípravný. Studenti se seznamují s prostředím školní třídy, zjišťují a upravují podmínky 

pro realizaci výukového projektu a řešení pedagogického problému (sběr výzkumných 

dat). Druhý týden je orientačně určen k realizaci projektovaných učebních úloh, třetí 

týden otevírá prostor k dopracování výzkumných, vyučovacích či učebních činností. 

Často se setkáváme s názory studentů, že samotná realizace výukového projektu je 

profesně náročná, vyžaduje mnoho úsilí a času, který se nedostává na sběr výzkumných 

dat a řešení pedagogického problému. V jednoznačné výhodě jsou studenti 

kombinovaného studia, kteří aktivně vyučují a nejsou časově vázáni délkou souvislé 

praxe jako studenti prezenčního studia. Výsledky uvedené v tabulce č.7 tyto zkušenosti 

potvrzují. 25% respondentů (18 studentů) uvádí, že nemělo čas zabývat se řešením 

pedagogického problému při projektové praxi, dohromady téměř 45% (tj.31 

respondentů) uvádí, že museli využít pro sběr dat náhradní čas. Dále je zapotřebí 

zabývat se příčinami jisté fabulace výsledků řešení pedagogického problému, kterou 

přiznali 2 studenti - 2,8 % (celkové výsledky) a 9 studentů - 12,7 %. 
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Tabulka 10 
7. Při řešení pdg.problému v průběhu souvislé 

projektové praxe: (%) 
souhlasím Spíše 

souhlasím 

Ani 
ano 
Ani 
ne 

Spíše 
nesouhlas nesouhlas 

7.1.Zjistil jsem, že vybranému pdg.problému 
dostatečně nerozumím 

5,6 18,3 5,6 32,4 38 

7.2. Musel jsem dostudovat odbornou 
literaturu 

43,7 29,6 5,6 15,5 5,6 

7.3. Nevěděl jsem, jak použít vybrané 
diagn.metody 

2,8 16,9 15,5 24 40,8 

Jiné: nedostatek času, „...bez dlouhodobé praxe by to nešlo...", „ při studování teorie 

jsem některé pojmy nepovažovala za důležité, dokud jsem se s nimi nesetkala v praxi, 

proto jsem je musela dostudovat..." 

Skutečnost, že ve 2.fázi realizační studenti zjistili, že danému pedagogickému 

problému dostatečně nerozumí, potvrdilo necelých 24% respondentů. Významnější je 

však něco přes 70% studentů, kteří spíše nesouhlasí či nesouhlasí s tímto výrokem. 

Avšak více než 70% přiznává nutnost dostudovat odbornou literaturu. V 1. fázi 

projektové zůstává samozřejmě na samotném studentovi, zda-li zpracování teoretického 

konspektu k vybranému problému má pouze charakter plagiátu a nepředchází mu 

studium odborných teoretických zdrojů a porozumění dané problematice. V následném 

šetření bychom se měli zaměřit na postihnutí rozdílu mezi přiznáním studenta, že 

teoretické studium a přípravu skutečně zanedbal nebo byl při praktickém řešení 

zaskočen charakterem či komplexností zkoumaného jevu. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o jednu z prvních zkušeností studentů realizovat výzkumné šetření a používat 

výzkumné nástroje, není překvapující, že 65% respondentů nevědělo, jak použít 

vybrané techniky. Strategie volby výzkumných nástrojů včetně obtíží s jejich použitím 

by se mělo stát předmětem hlavní části tohoto výzkumu. 

Tabulka 9 
<V. Celková náročnost 2. fáze práce spdg. problémem: : Medián hodnot ze škály I-nejméně 

náročné 9-nejvíce náročné 

I přes popsané obtíže hodnotí studenti celkovou náročnost 2. fáze jako středně 

náročnou. 
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Tabulka 10 
9. Náměty pro usnadněné práce v 2. fázi (absolutní četnosti) 

více času (3); individuální konzultace (2) 

Následující tabulky 11.-14. analyzují výsledky týkající se 3. fáze Modelu RVAV, ve 

které studenti zpracovávají písemnou reflexi řešení pedagogického problému, analyzují 

a vyhodnocují získaná data, formulují odpověď na problémovou otázku, ve které se 

pokouší integrovat získané výsledky a náhledy z vlastního zkoumání s teoretickými 

přístupy k řešení problému tak, jak je uvádí odborná literatura. Studenti hledají příklady 

z pedagogické projektové praxe, popisují situace, vybírají ukázky žákovských učebních 

činností, které dokumentují odpovědi na problémovou otázku, vyhodnocují podmínky 

(viz příloha č.l). Položky 10.1.-10.3. se ptají na obtíže, které mohou studenty při těchto 

úkolech doprovázet, položky 11.1.-11.3. na zdroj pomoci a položka 12. na celkovou 

náročnost této finální fáze. 

Tabulka 11 
10. Obtile při 3.fázi (hodnotící) 

(%) souhlasím Spíše 
souhlasím 

Ani 
ano 
Ani 
ne 

Spíše 
nesouhlas Nesouhlas 

10.1. S celkovým vyhodnocením a reflexí jsem 
neměl potíže 

22,5 29,6 18,3 19,7 9,9 

10.2. Některým otázkám k reflexi řešení 
pedagogického problému jsem nerozuměl 

11,3 33,8 9,9 25,3 19,7 

10.3. Zjistil jsem, že výsledky získané 
použitím diagnostických metod jsou pro 
celkové hodnocení nedostačující 

7 19,7 22,5 22,5 28,2 

Jiné: velmi záleží na konzultantovi, příklad z Ukázkových portfolií absolventů 

Celková reflexe a vyhodnocení procesů tvorby a řešení pedagogického problému 

zpravidla studentům činí potíže, i když jsou pro tyto účely zpracovány klíčové otázky 

(viz příloha č. 2) a studenti využívají možností individuálních a skupinových konzultací 

s vyučujícím a spolužáky. 52% studentů přiznává obtíže s úkolem celkově reflektovat a 

vyhodnotit řešení, avšak neporozumění některým otázkám k reflexi udává o něco méně, 

45% respondentů. Významné jsou však také protipóly k těmto položkám. Téměř 30% 

(10.1.) spíše nesouhlasí či nesouhlasí s daným tvrzením, Pro položku 10.2. se vyjádřilo 

spíše nesouhlasem či nesouhlasem 45% studentů, tedy stejně jako ve volbách souhlasím 

a spíše nesouhlasím. Vzhledem k celkové náročnosti reflektivních úkolů a obtížnostem 
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při procesech analýzy a interpretace získaných dat je zapotřebí zabývat se příčinami 

problémů u studentů, kteří je uvádějí. 

Tabulka 12 
11. Ve 3.fázi (hodnotící) práce s pdg.problémem 
mi nejvíce pomohlo (%) souhlasím Spíše 

souhlasím 

Ani 
ano 
Ani 
ne 

Spíše 
nesouhlas nesouhlas 

11.1.Skupinové konzultace se spolužáky a 
vyučujícím ve výuce 

40,8 30,1 11,2 15,5 1,4 

11.2.Individuální konzultace s vyučujícím 59,1 26,8 8,5 5,6 0 
11.3.Konzultace se spolužáky nebo kolegy 
mimo výuku 

32,4 28,2 25,4 7 7 

Jiné: velmi záleží na konzultantovi, příklad z portfo ií absolventů 

Také ve 3.fázi práce s pedagogickým problémem studenti potvrzují pomoc, kterou 

jim poskytují skupinové konzultace se spolužáky a vyučujícím ve výuce. Téměř 71% 

souhlasí nebo spíše souhlasí s tímto tvrzením. (Pro 1. fázi uvedlo tuto formu pomoci 

téměř 80% respondentů .) Potvrdila se rovněž pomoc individuálních konzultací 

s vyučujícím. Necelých 90% jako u l.fáze. Konzultace se spolužáky nebo kolegy mimo 

výuku uvedlo jako pomocné pro 3.fázi téměř 60% studentů (pro 1. fázi více než 80%). 

Rozdíl můžeme vysvětlit skutečností, že v průběhu 3. fáze práce s pedagogickým 

problémem, (tedy v závěrečném ročníku studia 7. a 8. semestru) probíhá hromadná 

výuka pouze v omezené míře. 

Tabulka 13 

12. Celková náročnost 3. fáze práce spdg. problémem: : Medián hodnot ze škály(l-nejméně 

náročné 9-nejvíce náročné) 

Také 3.fázi posuzují studenti jako středně náročnou. 

Tabulka 14 
13. Náměty pro usnadněné práce v 3. fázi (hdnotici) (absolutní četnosti) 

Více času (3); ukázka vypracovaných portfolií (I) 

Závěrečné položky 14.1.-14.6. a 15 v tabulce 15. a 16. reflektují názory studentů na 

smysluplnost tvorby a řešení pedagogického problému, na jeho význam pro učitelskou 
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profesi, a další možnosti níže popsané. Poslední položka ukazuje na posouzení celkové 

náročnosti procesů tvorby, řešení a reflexe vybraného pedagogického problému. 

Tabulka 15 
14. Tato podoba tvorby a řešení pedagogického 
problému: 

(%) souhlasím Spíše 
souhlasím 

Ani 
ano 
Ani 
ne 

Spíše 
nesouhlas nesouhlas 

14.1.Zdá se mi smysluplná 73,2 18,3 2,8 5,6 0 
!4.2.Bude mít význam pro mou učitelskou 
profesi 

83,1 14,1 2,8 0 0 

14.3. Pomohla mi porozumět pdg. teorii 66,2 18,3 11,3 4,2 0 
14.4.Umožnila mi aplikovat teoretické 
poznatky v praxi 

69 22,5 5,6 2,8 0 

14.5. Pomohla mi porozumět diagnostickým 
metodám, významu jejich použití 

52,1 33,8 12,7 1,4 0 

14.6. Raději bych zvolil tradiční podobu 
zkoušení u SZZ z pedagogiky 

5,6 1,4 7 8,5 77,5 

Tabulka 16 
15. Celková náročnost práce s pedagogickým problémem:: 
Medián hodnot ze škály (1-nejméně náročné 9-nejvíce náročné) 

Celkovou náročnost práce s pedagogickým problémem, která studenty doprovází po 

tři závěrečné semestry studia a je předmětem obhajoby u Státní závěrečné zkoušky 

z pedagogiky studenti vidí v horní hranici střední náročnosti (tab.16.) Přesto takto 

náročný závěr studia vidí jako smysluplný téměř 92% respondentů a 97% jej posuzuje 

jako významný pro budoucí učitelskou profesi. I když se jedná pouze o výsledky 

před výzkumu, jde o velmi významnou podporu, kterou studenti přisuzují této 

aktivizující formě problémového, reflektivního učení se budoucí profesi. Také výsledky 

u poslední položky (14.6) vypovídají o nechuti studentů zvolit tradiční podobu SZZ, 

kterou provází pouhé memorování obsahů zadaných tematických okruhů. 86% studentů 

nesouhlasí či spíše nesouhlasí s návratem к tradiční podobě SZZ, naopak souhlasí či 

spíše souhlasí pouhých 7%. Pro pedagogické disciplíny studijního oboru učitelství 1. 

stupně základní školy jsou rovněž významné výsledky u položek 14.3., 14.4. a 14.5. 

84,5% respondentů vyjádřilo větší či menší souhlas s názorem, že jim tvorba, řešení a 

reflexe vybraného pedagogického problému pomohla porozumět pedagogické teorii, 

92% studentů umožnila aplikovat teoretické poznatky v praxi a 86% respondentům 

pomohla porozumět diagnostickým metodám a významu jejich použití. 
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Metodologické závěry vyplývající z průběhu a výsledků předvýzkumu jsou 

následující. 

Jasnost a srozumitelnost formulací jednotlivých položek dotazníku včetně celkového 

rozsahu a strukturace se ukázaly jako vyhovující. 

Abychom mohli lépe porozumět řešené problematice však bylo vhodné dále 

strukturovat identifikační část dotazníku a pokusit se postihnout možné intervenující 

proměnné (zkušenosti adeptů učitelství s akčními výzkumy, délka pedagogické praxe 

studentů kombinovaného studia apod.) ovlivňující názory respondentů na daná témata. 

Rovněž se ukázalo jako žádoucí postihnout názory studentů na subjektivní úroveň 

porozumění studované teorii k vybranému pedagogickému problému, a to zejména 

s ohledem na vcelku formální nároky na teoretický konspekt ke klíčovým pojmům 

jehož zpracování nezaručuje potřebnou kvalitu porozumění. 

Jako stále aktuálnější se rovněž v této etapě výzkumu149 jevila otázka souvislé 

projektové praxe, v níž studenti prezenční formy studia realizovali připravený 

vyučovací projekt pro vybranou školní třídu primární školy, jehož součástí byla rovněž 

fáze sběru dat a praktického řešení vybraného pedagogického problému. Realizaci a 

řízení takto náročných a zcela nových integrovaných profesních činností téměř všichni 

studenti posuzovali jako nepřiměřeně náročnou, což se pravděpodobně projevilo 

v tendencích částečně falzifíkovat výsledná data výzkumného šetření nebo nutnost 

absolvovat výzkum v náhradním termínu. 

Konkrétní změny dílčích položek dotazníku jsou uvedeny v kapitole 1.5.2.2. 

149 Popsaný problém má dlouhodobější charakter a objevuje se prakticky od počátku zavedení tohoto 
inovovaného pojetí souvislé praxe a učebních úloh, k níž se váží. 
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4.5.2 2. etapa výzkumu 

Druhou etapu výzkumu bychom mohli vymezit jako etapu hlavního výzkumného 

šetření a jejím předmětem bylo naplnění druhé, třetí a čtvrté kategorie výzkumných 

cílů. Tato etapa probíhala v akademickém roce 2004/2005 a obsahovala celkem tři dílčí, 

vnitřně integrované fáze. Počátek celé druhé etapy můžeme datovat již od letního 

semestru akademického roku 2003/2004, kdy jsou studentům zadávány učební úlohy 

první, projektivní fáze Modelu RVAV. 

4.5.2.1. 1. fáze 2. etapy výzkumu - obsahová analýza produktů učebních činností 
studentů 

První fáze druhé etapy výzkumu byla zaměřena na obsahovou analýzu produktů 

učebních činností studentů a vázala se k druhé kategorii cílů v rovině obsahové a 

k příslušným cílům v rovině metodologické, které se soustředily k ověřování Modelu 

RVAV ve vztahu k možnostem, které poskytuje studentům učitelství 1. stupně základní 

školy v rozvíjení výzkumné kompetence. Pro posouzení úrovně rozvíjení souboru 

výzkumných znalostí bylo možné využít dva klíčové produkty učebních činností: 

písemnou podobu Pedagogické části Ukázkového portfolia a verbální podobu 

studentova výkonu u Státní závěrečně zkoušky z pedagogiky při níž je produkt tvorby, 

realizace a reflexe pedagogického problému obhajován. Pro tyto účely byly 

zkonstruovány a v hlavním výzkumu ověřeny techniky indikování kvality obou forem 

produktů učebních činností studentů. Po stručné charakteristice základního souboru a 

vzorku výzkumu jsou obě techniky podrobně popsány. 

4.5.2.1.1 Základní soubor, výzkumné metody a techniky 1. fáze 2 etapy výzkumu 

Základní soubor 1. fáze 2. etapy výzkumu tvořily všichni studenti prezenční a 

kombinované formy studia Učitelství 1. stupně základní školy Pedagogické fakulty 

Ostravské univerzity, kteří v prvním řádném termínu úspěšně absolvovali Státní 

závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, a to v akademickém roce 2004/2005. 
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Jednalo se 21 studentů prezenční formy150 studia a 31 studentů kombinované formy 
studia. 

Výzkumné techniky pro tuto fázi výzkumu jsou podrobně popsány v následujícím 
textu. 

Obsahová analýza písemných produktů učebních činností studentů - Pedagogické 

části Ukázkového portfolia151 

Nejprve se budeme věnovat výzkumnému nástroji, jež byl zkonstruován 

k indikování kvality písemných produktů učebních činností studentů - Pedagogických 

částí Ukázkových portfolií. V písemném zpracování jednotlivých učebních úkolů 

studenti zachycují příslušné fáze tvorby, řešení a reflexe pedagogických problémů což 

umožňuje diagnostikovat úroveň rozvíjených vybraných výzkumných znalostí. 

Pedagogickou část Ukázkového portfolia je možné analyzovat do čtyř klíčových 

kategorii, které tvoří: 

1. kategorie: pojmová mapa jako vizuální vyjádření reprezentace pojmů v rámci 

určitého tematického celku (vybraného pedagogického problému) 

2. kategorie: teoretický konspekt ke klíčovým pojmům pedagogického problému 

3. kategorie: metodika výzkumného šetření (zvolené výzkumné metody a techniky) 

4. kategorie: reflexe výzkumného šetření (analýza a interpretace shromážděných 

dat, formulace závěrů) 

Metodologie tvorby příslušného výzkumného nástroje je uvedena v následujícím 

přehledu. 

150 V tomto termínu absolvovalo SZZ z pedagogiky a psychologie celkem 23 studentů prezenční formy 
studia, dva studenti však u zkoušky neuspěli a byli tak automaticky ze základního souboru vyřazeni. 
V obou případech se jednalo o studentky prezenční formy studia. Jedna z nich byla v sedmém ročníku 
studia a jí obhajované Ukázkové portfolio nesplňovalo formální i obsahové požadavky na ně kladené, a to 
jak v pedagogické, tak v psychologické části. Rovněž úroveň deklarativních a kontextuálních znalostí 
byly na nevyhovující úrovni, což platilo také v případě druhé studentky. Její Ukázkové portfolio 
Předepsané požadavky splňovalo a příčinu neúspěchu samotná studentka interpretovala jako 
nepřiměřenou stresovou zátěž. S výsledky hodnocení komise projevila nesouhlas. Předpokládala, že, když 
jí konzultant portfolio schválil, nemůže již být klasifikován její výkon jako nevyhovující. 
151 Obsahová analýza Pedagogické části Ukázkového portfolia mohla být provedena pouze u 30 studentů 
kombinované formy studia, poněvadž jedno odevzdané portfolio nebylo úplné a muselo být ze souboru 
vyřazeno. 
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1. analýza pojmových map - 1. kategorie Pedagogické části Ukázkového portfolia 

1.1. kvantitativní analýza - kladné a záporné skórování152 

Při kvantitativní analýze pojmových map (učební úloha první projektivní fáze 

Modelu RVA V, kapitola 1.5.1.1.2. byla využita technika kladného a záporného 

skórování, v níž byly posuzovány následující kategorie a pravidla: 

- spojení pojmů: u kladného skórování byl za správně vyjádřený vztah mezi 

dvěma pojmy přiřazen 1 bod (počet spojů); u záporného skórování byl v případě 

nesprávně vyjádřeného vztahu přiřazen 1 bod 

- hierarchie: u kladného skórování byl za každou správně vyjádřenou úroveň 

přiřazen 1 bod (počet úrovní); u záporného skórování byl v případě nesprávně 

vyjádřené úrovně počítán 1 bod 

větvení: u kladného skórování byl za každé správně vyjádřené větvení udělen 1 

bod ( za větvení se považuje, když je jeden pojem spojen se dvěma nebo více 

dalšími pojmy a naopak); u záporného skórování byl v případě nesprávně 

vyjádřeného větvení počítán 1 bod 

Celkový součet bodů za jednotlivé kategorie vyjadřují tzv. míru elaborovanosti 

pojmové mapy. Míra elaborovanosti pojmové mapy nám může ukázat šíři teoretického 

kontextu, kterou studenti zohlednili při analýze pedagogického problému. Dále můžeme 

posoudit logickou správnost vyjádřených vztahů a usuzovat tím na hloubku porozumění 

řešenému problému a k němu patřícímu teoretickému kontextu (prostřednictvím 

posouzení kladného i záporného skórování)153. Zajímavá bude komparace míry 

elaborovanosti u studentů prezenčního a kombinovaného studia. 

2. Obsahová analýza Pedagogické části Ukázkového portfolia - 2., 3., a 4. kategorie 

Pedagogické částí Ukázkového portfolia 

Při obsahové analýze pedagogické části Ukázkového portfolia byla použita 

kvalitativní technika strukturace K. Mayringa (1990)'54. 

152 
Využila jsem kvantitativní model skórování pojmových map P. Tamira (1996), který jsem částečně 

modifikovala. V původním návrhu představují spoje správně vyjádřené vztahy mezi dvěma pojmy (jeden 
bod); hierarchie představují správné úrovně, kterým se přiřazuje rovněž jeden bod, avšak nepočítají se 
poslední dvě úrovně a nakonec větvení, v němž je za první větvení udělen jeden bod a za každé další 
správné větvení tři body. P. Tamir nepoužívá kategorizaci strukturace na kladnou a zápornou. Navrhla 
jsem ji pro potřebu posouditelnosti studentova porozumění řešenému problému, (srov. GAVORA 1999; 
JANÍK 2005). 

53 U této techniky musíme počítat s jistou mírou zkreslení a nepřesnosti. Navíc je zapotřebí předpokládat, 
že jsou analyzované pojmové mapy původními autorskými schématy studentů. 
154 In: SEEBAUER 2003. 
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Jednotlivé části analyzovaného materiálu tvoří tzv. kategorie, které je zapotřebí 

definovat (jasně vymezit, jaké části textu připadají k jaké kategorii) a uvést k nim 

záchytné příklady. 

Kromě pojmových map byly analyzovány tři další kategorie, které jsou uvedeny na 

začátku této kapitoly a tvoří je teoretický konspekt ke klíčovým pojmům pedagogického 

problému (2. kategorie); metodika výzkumného šetření (zvolené výzkumné metody a 

techniky - 3. kategorie) a reflexe výzkumného šetření (analýza a interpretace 

shromážděných dat, formulace závěrů - 4. kategorie) 

Záchytné příklady k jednotlivým kategoriím jsou uvedeny v příloze č.9. 

K. Mayring uvádí čtyři možné formy strukturujících obsahových analýz a definuje 

tzv. formální strukturaci, v níž se používají pro analýzu vnitřní struktury materiálu 

formální hlediska (jako např. syntaktické, sémantické, tematické nebo dialogické 

kritérium). Další formou je tzv. obsahová strukturace, v níž jsou vyčleněné obsahy 

materiálu určeny a označeny pomocí teoreticky rozpracovaných kategorií a třetí formou 

je tzv. strukturace typizující, při které K. Mayring doporučuje pro určení „typu" popis 

extrémních projevů, projevů vzbuzující specifický teoretický zájem či projevů 

vyskytujících se v daném materiálu příliš často. 

S ohledem na řešenou výzkumnou problematiku a povahu analyzovaného 

dokumentu jsem zvolila čtvrtou formu tzv. škálujíci strukturace. Jejím prostřednictvím 

je možné zhodnotit části posuzovaného materiálu (kategorie) a umístit jejich hodnoty na 

určené stupnici, která má zpravidla charakter ordinální stupnice. 

Pouze pro první kategorii, kterou reprezentuje pojmová mapa, byla použita 

kvantitativní technika skórování a je podrobně popsána výše. 

U druhé, třetí a čtvrté kategorie bylo potřeba určit indikátory kvality jednotlivých 

částí (kategorií) analyzovaného dokumentu (pedagogické části Ukázkového portfolia) a 

vytvořit posuzovací otázky (srov. PELIKÁN 1998), jež by tvořily základ pro vyjádření 

názoru výzkumníka na hodnotu posuzované kvality (dílčích indikátorů) na stupnici. 

Pro určení indikátorů kvality byly využity vybrané výukové cíle jednotlivých fází 

Modelu RVA V, jak jsou popsány v kapitole 1.5.1.1.2. a k jednotlivým posuzovacím 

otázkám byly přiřazeny numerické posuzovací škály. 

Numerické posuzovací škály umožňují posuzovateli hodnotit zkoumaný jev a 

přiřadit k tomuto hodnocení číselně označenou variantu, kterou považuje za 
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nejvýstižnější. Na každé škále může zaznamenat míru přítomnosti indikátoru kvality 

v dané kategorii. Vyjádří tak své hodnocení určením polohy na škále, kterou můžeme 

označit jako kvalitativní hodnotou. 

Pro jemnější posouzení byla zvolena devíti stupňová symetrická škála, přičemž jedna 

z poloh na škále byla označena jako N a znamená, že posuzovaný indikátor se 

v analyzované kategorii nevyskytuje. 1 na škále vyjadřuje nejnižší stupeň kvality 

(přítomnosti indikátoru) a 9 nejvyšší stupeň kvality (přítomnost indikátoru). 

U jednotlivých kategorií byly vymezeny následující indikátory kvality jako 

posuzovací otázky: 

2. kategorie: teoretický konspekt ke klíčovým pojmům pedagogického problému 

2.1. Obsahová validita teoretického konspektu vyjadřuje, zda-li obsah teoretické části 

odpovídá formulovanému pedagogickému problému (okruhu klíčových a kontextově 

relevantních pojmů). 

2.2. Logická struktura teoretického konspektu vyjadřuje jistou vnitřní konzistenci 

obsahu, uspořádání jednotlivých kapitol (pojmů) v smysluplném, logicky uspořádaném 

sledu. 

2.3. Zařazení pedagogického problému do širšího teoretického kontextu zohledňuje 

v textu použité klíčové a zejména kontextově relevantní pojmy. 

2.4. Odborná úroveň teoretického konspektu se vztahuje k jasné operacionalizaci 

jednotlivých pojmů, definicím, vybraným teoriím; jejich reprezentaci a komparaci. 

(Neposuzuje se úroveň odborného jazyka, poněvadž nejsou kladeny nároky na přesné 

bibliografické citace a studenti nemusí přesně zaznamenávat, zda-li odborné zdroje 

parafrázují či přímo citují. V učebních úlohách k teoretickému konspektu není uveden 

požadavek, že by měli studenti zpracovat původní, autorský odborný text, jak je tomu 

např. u diplomových prací.) 

U této kategorie byla rovněž zaznamenávána četnost použitých teoretických 

zdrojů a tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným 

zkouškám z pedagogiky, k němuž studenti přiřazovali zvolený pedagogický problém. 

3. kategorie: metodika výzkumného šetření (zvolené výzkumné metody a techniky) 

3.1. Výběr výzkumných metod a technik odpovídá zvolenému pedagogickému 

problému. Posuzuje se vhodnost a relevance zvolené metodiky. 
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3.2. Jasně vymezené druhy a cíle výzkumných metod a technik. Posuzuje se, zda-li 

jsou u zvolených výzkumných metod jasně vymezeny druhy, které student hodlá použít 

a jejich cíle (která data bude prostřednictvím vybraných technik shromažďovat a za 

jakým účelem). 

U této kategorie byla rovněž zaznamenána četnost použití standardizovaných nebo 

studentem modifikovaných či konstruovaných výzkumných nástrojů. 

4. kategorie: reflexe výzkumného šetření (analýza a interpretace shromážděných dat, 

formulace závěrů) 

4.1. Výstižnost a srozumitelnost závěrečné písemné reflexe. Posuzuje se analýza a 

interpretace výsledných dat, hodnotící závěry a návrhy řešení pedagogického problému. 

4.2. Přehlednost. Zohledňuje se celková přehlednost písemné reflexe včetně grafického 

zpracování analyzovaných dat. 

4.3. Obsahová validita závěrečné písemné reflexe vyjadřuje, zda-li obsah písemné 

reflexe odpovídá řešenému pedagogickému problému a jsou-li vyhodnocovaná data 

získaná popsanými výzkumnými metodami a technikami. 

4.4. Smysluplná a výstižná integrace odborné teorie do výsledných interpretací. 

Posuzuje se, zda-li studenti využívají v závěrečných interpretacích a hodnotících 

závěrech odkazy na odborné teoretické zdroje a jejich autory. 

4.5. Úroveň odborného jazyka. Závěrečná písemná reflexe je již původním autorským 

odborným textem studenta a posouzením úrovně odborného jazyka můžeme hodnotit 

osvojení odborné pedagogické terminologie. 

4.6. Smysluplný a výstižný výběr příkladů ze souvislé pedagogické praxe. Posuzuje 

se výběr situací, ukázek žákovských učebních činností, kterými se dá, spolu 

s předešlými subkategoriemi, posoudit studentovo porozumění teoretickým 

fundamentům řešeného pedagogického problému. 

4.7. Porozumění odborné terminologii a odborným teoriím. Umožňuje jisté 

souhrnné posouzení úrovně porozumění odborné terminologii, odborné kontextuální 

znalosti. 

Předmětem analýzy byly rovněž výpovědi studentů o přínosech, které mělo 

realizované výzkumné šetření pro jejich budoucí pedagogickou praxi. Pro tuto 

subkategorii však nebyla použita numerická škála. Byla použita nestrukturovaná volná 
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analýza jednotlivých výpovědí. Rovněž byly analyzovány výpovědi studentů o 

reflektovaných podmínkách, jež měli pro realizaci výzkumného šetření při souvislých 

pedagogických praxích. 

Ukázková podoba výzkumného nástroje je uvedena v příloze ě. 4. 

Obsahovou analýzu Pedagogických částí Ukázkových portfolií jsem prováděla sama, 

avšak pro ověření a zajištění validity a reliability zkonstruovaného nástroje bude nutné 

(v případě pokračování výzkumu) přizvat minimálně další dva nezávislé posuzovatele, 

odborníky v dané problematice a výsledky podrobit statistické korelační analýze. 

Obsahová analýza verbálních produktů učebních činností - studentova 
výkonu u Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie 

Dalším produktem učebních činností studentů umožňujícím posoudit úroveň 

rozvíjených výzkumných znalostí je jeho verbální podoba - studentův výkon u Státní 

závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie. 

Jak již bylo uvedeno, jedná se v případě studijního oboru Učitelství 1. stupně 

základní školy o integrovanou státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie. 

Student je po jejím úspěšném ukončení klasifikován jedním stupněm, avšak obhajuje 

dvě části ukázkového portfolia, týkající se pedagogického a samostatně pak také 

psychologického problému. Tato skutečnost komplikuje posouditelnost kvality výkonu 

pomocí standardního klasifikačního stupně, poněvadž zahrnuje hodnocení jak 

zkoušejícího z pedagogiky, tak z psychologie. 

Indikátory kvality studentova výkonu u SZZ jsou uvedeny v kapitole 1.5.1.1.2. Při 

konstrukci výzkumného nástroje jsem však pracovala pouze se dvěma vybranými 

indikátory, které tvořily následující kategorie coby posuzovací otázky: 

1. úroveň osvojení odborných kontextuálních praktických znalostí 

z pedagogiky (studentovo porozumění teoretickému kontextu řešeného 

pedagogického problému na základě reflektované pedagogické zkušenosti; 

porozumění vazbám mezi klíčovými pojmy pojmové mapy) 

2. úroveň osvojení odborných deklarativních teoretických znalostí 

z pedagogiky (v kontextu řešeného pedagogického problému), bez ohledu 

na studentovo porozumění 
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K oběma posuzovacím otázkám byla přiřazena pěti stupňová numerická posuzovací 

škála, v níž 1 vyjadřovala nejvyšší stupeň kvality posuzovaného indikátoru a 5 nejnižší 

stupeň kvality posuzovaného indikátoru. 

Ukázková podoba výzkumného nástroje je uvedena v příloze č. 5. 

Obsahovou analýzu verbálních výkonů studentů při obhajobě Pedagogické části 

Ukázkového portfolia při Státní závěrečné zkoušce z pedagogiky jsem realizovala sama 

(současně jako zkoušející člen komise) u 12 studentů prezenční formy studia a 19 

studentů kombinované formy studia. U dalších 9 studentů prezenční a 12 studentů 

kombinované formy studia prováděla analýzu vyučující (současně zkoušející člen 

komise) Katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, jež vyučuje 

pedagogické disciplíny v daném studijním oboru a má rovněž zkušenosti jako vyučující 

a konzultant v Modelu RVAV. Pro ověření a zajištění validity a reliability 

zkonstruovaného nástroje bude rovněž nutné (v případě pokračování výzkumu) přizvat 

minimálně další dva nezávislé posuzovatele, odborníky v dané problematice a výsledky 

podrobit statistické korelační analýze. 

4.5.2.2. 2. fáze 2. etapy výzkumu - základní soubor, výzkumné metody a techniky 
výzkumu 

Druhá fáze druhé etapy výzkumu probíhala od letního semestru akademického roku 

2003/2004, jak již bylo uvedeno, a základní soubor tvořily všichni studenti prezenční a 

kombinované formy studia Učitelství 1. stupně základní školy Pedagogické fakulty 

Ostravské univerzity, kteří v prvním řádném termínu úspěšně absolvovali Státní 

závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, a to v akademickém roce 2004/2005. 

Jednalo se o 21 studentů prezenční formy studia a 31 studentů kombinované formy 

studia. 

Předmětem této fáze hlavní etapy výzkumu bylo naplnění třetí kategorii cílů a 

s ohledem na výsledky předvýzkumu byl modifikován Dotazník pro reflektování 

tvorby, řešeni a reflexe pedagogického problému. 

V následujícím textuje pozornost zaměřena pouze na jednotlivé doplněné položky. 
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Nejprve byla strukturována identifikační část dotazníku, jež zohledňovala délku a 

typ pedagogické praxe studentů učitelství 1. stupně základní školy155. Z individuálních 

konzultací se studenty vyplynulo, že nemají přímé zkušenosti z realizace akčních 

výzkumů své vlastní pedagogické praxe a nebylo potřebné tento typ potenciální 

intervenující proměnné dále zjišťovat. V první kategorii položek (vážících se k první 

projektivní fázi Modelu RVA V) byla doplněna 1 položka s povahou numerické 

posuzovací škály jež se ptala studentů na subjektivní úroveň porozumění studované 

teorie k vybranému pedagogickému problému. Druhá kategorie položek (druhá 

realizační fáze Modelu RVA V) byla doplněna o 1 položku s volnou odpovědí, která 

zjišťovala důvody jež vedly studenty k falzifikaci výsledků výzkumného šetření, pokud 

nastala, a byly pozměněny rovněž položky s volbou období souvislé pedagogické praxe, 

v němž studenti výzkumné šetření realizovali. 1 položka s volnou odpovědí byla rovněž 

doplněna pro studenty kombinované formy studia a zjišťovala intervenci do vlastní 

pedagogické praxe, jež byla důsledkem řešeného pedagogického problému a vycházela 

z výsledků výzkumného šetření. 

Ukázková podoba modifikovaného dotazníku je uvedena v příloze č. 6 - 2. verze. 

Další výzkumnou metodou bylo v této fázi řízené polosturkturované interview, jež 

bylo realizováno s 18 studenty prezenční formy studia a s 20 studenty kombinované 

formy studia Učitelství 1. stupně základní školy. Rozhovory probíhaly s každým 

studentem dvakrát až pětkrát po dobu celé etapy výzkumu a byly součástí supervizních 

individuálních konzultací, které studenti absolvují v průběhu všech jednotlivých fází 

Modelu RVAV. 

4.5.2.3 Analýza a interpretace výsledků 1. a 2. fáze 2. etapy výzkumu 

Povaha druhé a třetí kategorie cílů výzkumu umožňovaly v jisté integrované podobě 

zachytit příslušná analyzovaná data a průběžně je také komparativně interpretovat. 

Jednotlivé fáze Modelu RVAV tak mohly být zachyceny jak perspektivou názorů 

studentů, tak jejich konkrétními analyzovanými výkony v písemné a verbální podobě. 

Tabulky 1-4 (včetně odpovídajících grafů) prezentují analyzovaná data vypovídající 

o názorech studentů na vybrané atributy 1. fáze Modelu RVAV v níž dochází (v 

155 U primární analýzy dat dotazníkového šetření se ukázaly jako vhodné k následné analýze dvě 
kategorie identifikační složky a u studentů kombinované formy studia byla dále vyhodnocována data 
s ohledem na délku jejich pedagogické praxe na 1. stupni základní školy, a to do 5 let a od 5 let (jednalo 
se o vzorky 18 a 13 studentů). Při druhotné analýze údajů se však neprokázaly signifikantní rozdíly 
vzhledem k celému souboru studentů KS a v následných interpretacích již dále nebyly zohledňovány. 
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projektivní teoretické fázi) k výběru tématu pedagogického problému, jeho konkrétní 

formulaci, analýze problémové otázky v pojmové mapě, zpracování teoretického 

konspektu klíčových pojmů. V projektivní metodologické fázi dále studenti vybírají 

odpovídající výzkumné metody, podle potřeby modifikují standardizované či konstruují 

vlastní výzkumné techniky, specifikují jejich druhy a formulují jejich cíle. 

Položkami 1.1.-1.8. jsme se ptali studentů na zdroje inspirace, které jim posloužili 

pro námět k volbě pedagogického problému, položkami 2.1. - 2.7. na obtížnost 

zadaných úkolů 1. fáze, položkou 2.9. na způsoby řešení pojmenovaných nesnází. 

Zdroje pomoci s úkoly 1. fáze jsou zahrnuty v položkách 3.1.-3.5., studentovo 

hodnocení subjektivní úrovně porozumění studované teorii zachycuje položka 4, 

celkovou náročnost 1. fáze obsahuje položka 5 a náměty pro usnadnění práce v l.fázi 

položka 6. Tabulky 2 a,b,c dále prezentují údaje vzešlé z kvalitativní analýzy 

písemných produktů učebních činností studentů - prvních dvou kategorií 

Pedagogických částí Ukázkových portfolií. 

Tabulka 1 
1. Zdroj inspirace pro volbu pedagogického problému 

(%) 
PS KS 

PS 

KS 

1.1. vybraným problémem se dlouhodobě zabývám 23,8 12,9 17,3 

1.2. inspiroval mě konzultant pdg.problému 33,3 16,1 25 

1.3. náhoda 4,8 6,45 5,8 

1.4. nevím, nevzpomenu si 4,8 3,2 0 

1.5. spolužák nebo kolega ze školy 4,8 3,2 3,8 

1.6. vlastní učitelská praxe 4,8 48,4 30,8 

1.7. průběžná nebo souvislá pdg.praxe 19 3,2 9,6 

1.8. odborná literatura (časopisecká, monografická) 4.8 6,45 5,8 

185 



Nejvíce studenty inspiruje k volbě 

tématu pedagogického problému vlastní 

učitelská praxe (30,8%), konzultant (25%) 

a dlouhodobější zájem o danou tematickou 

oblast (17,3%). Při komparaci podnětů u 

studentů prezenční a kombinované formy 

studia však dochází k zajímavým 

rozdílnostem. Potvrdil se jeden ze závěrů 

předvýzkumu, poněvadž více než 48% 

studentů kombinovaného formy studia 

motivuje k výběru vlastní učitelská praxe, 

nezanedbatelný podíl má však také 

konzultant (16,1%) a dlouhodobý zájem o dané téma (12,9%). Tyto dvě poslední 

položky jsou ale klíčové zejména pro studenty prezenční formy, kde působí motivačně 

konzultant (33,3%) a dlouhodobý zájem o řešenou problematiku (23,8%). I přes 

dlouhotrvající neutěšený stav průběžných a souvislých pedagogických praxí je 

potěšujících 19% studentů prezenčního studia, jež se nechali inspirovat právě těmito 

zdroji. Rovněž rozhovory se studenty jednoznačně potvrzují výsledky dotazníkového 

šetření.V druhé půli studia oboru Učitelství 1. stupně základní školy setrvávají studenti 

více motivovaní pro danou profesi, což se projevuje také v námětech, jež volí pro tento 

dlouhodobý úkol a jsou jmenovitě uvedeny v příloze č. 3. 

Tabulka 2 
2. Obtížnosti úkolů 1. fáze (projektivní): medián hodnot ze škálv 

1-nejméně náročné 9-nejvíce náročné 
PS KS 

PS 

KS 

2.1. výběr pdg.problému 4,85 4 4,3 
2.2. formulace pdg.problému do podoby otázky 5,8 5 5,2 
2.3. sehnat odbornou literaturu 4,4 4,2 4,3 
2.4. tvorba pojmové mapy 5,2 4,1 4,55 

2.5. zpracování teoretického konspektu 4,6 4,2 4,4 

2.6. volba diagnostických metod 4,85 3,5 4 

2.7. tvorba diagnostického nástroje 5,6 4,75 4,1 

Inspirace k volbé pedagogického problému 
(studenti PS) 

Inspirace k volbé pedagogického problému 
(studenti KS) 
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Obtížnost učebních úloh 1.projektivní fáze 

Podíváme-Ii se míru obtížnosti jednotlivých učebních úloh 1. fáze Modelu RVA V 

posuzují shodně studenti prezenční (dále PS) a kombinované (dále KS) formy studia 

jako nejnáročnější formulaci pedagogického problému do podoby otázky (5,8/PS -

5/KS). 

I z rozhovorů se studenty vyplývá, že se na počátku potýkají s problémem 

konkretizovat vybranou tematickou oblast do podoby problémové otázky a uvědomit si 

její řešitelnost v praxi, posouditelnost výzkumným šetřením. Jako významně náročnější 

vidí studenti PS úlohu vytvořit diagnostický nástroj (5,6) a stejně tak tvorbu pojmové 

mapy (5,2). 

Je zajímavé, že všechny učební úlohy této fáze práce s pedagogickým problémem 
vnímají studenti KS jako méně náročné ve srovnání se studenty PS. Ona zajímavost se 
ale v jistém smyslu stupňuje, podíváme-li se na výsledky kvalitativní analýzy první 
složky Pedagogický části Ukázkových portfolií. V Tabulkách 2a a 2b jsou uvedeny 
jednotlivé položky 2. a 3. posuzované kategorie portfolia tvořící teoretický konspekt ke 
klíčovým pojmům pedagogického problému a zvolená metodika výzkumného šetření. 
(Prostřednictvím škálující strukturace se posuzovala kvalita jednotlivých posuzovacích otázek, a to na 

devíti stupňové symetrické škále, kde 1 vyjadřovala nejnižší stupeň a 9 nejvyšší stupeň kvality.) 

Tabulka 2a 
2.kategorie: teoretický konspekt ke klíčovým pojmům pdg. problému 

1-nejméně kvalitní 9-nejvíce kvalitní 

PS KS PS 

KS 

2.1. obsahová validita teoretického konspektu 
8,38 6,83 7,47 

2.2. logická struktura teoretického konspektu 
8 6,13 6,9 

2.3. zařazení pedagogického problému do širšího teoretického kontextu 
7,9 6,43 7,03 

2.4. odborná úroveň teoretického konspektu 
7,76 6,33 6,92 
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Tabulka 2b 

3. kategorie: metodika výzkumného šetření (zvolené výzkumné metody a techniky) 

1-nejméně kvalitní 9-nejvíce kvalitní 

PS KS KS 

PS 

3.1. výběr výzk. metod a technik odpovídá zvolenému pdg. problému 7,66 6,53 7 
3.2. jasně vymezené druhy a cíle výzkumných metod a technik 7,9 5,96 6,76 

I přes skutečnost, že studenti KS posuzují všechny učební úlohy 1. fáze práce 

s pedagogickým problémem jako méně náročné (jsou mírně pod hranicí střední 

náročnosti) ve srovnání se studenty PS (jsou mírně nad hrar.icí střední náročnosti), 

pohybuje se kvalita analyzovaných položek portfolia u studentů KS v pásmu 5,96 - 6, 

83 a u studentů PS v pásmu 7, 66 - 8 , 38, což je u některých položek až o dva stupně 

vyšší hodnota. Nejvýraznější rozdíly jsou viditelné zejména u položky 2 . 1 . - obsahová 

validita teoretického konspektu (rozdíl 1,55); 2.2. - logická struktura teoretického 

konspektu (rozdíl 1,87) a 3.2. - jasně vymezené druhy a cíle výzkumných metod a 

technik (rozdíl 1,94). I přes to, že jsou hodnoty kvality prvních dvou kategorií portfolia 

u studentů prezenčního studia vyšší, celkově se dají posoudit u všech studentů jako 

velmi příznivé, poněvadž se pohybují v horní hranici numerické škály. Nej vyššího 

stupně kvality dosáhli studenti PS u položky 2.1. - obsahová validita teoretického 

konspektu (8,38) stejně jako studenti KS (6,83). Naopak nejnižší stupeň kvality je 

studenty PS dosažen v položce 3.1. - odpovídající výběr výzkumných metod a technik 

(7,66); u studentů KS má nejnižší hodnotu položka 3.2. - jasně vymezené druhy a cíle 

výzkumných metod a technik. 

Vypovídající srovnání umožňuje rovněž čtvrtá položka dotazníku, ve které se 

studenti vyjadřovali k úrovni porozumění studované teorii. Analyzovaná data jsou 

uvedena v následující Tabulce 2c. 

Tabulka 2c 

4. Úroveň 
porozumění 
teorii 

% 

l-vvhiiriiľ 2-velmi dobře 3-dobře 4-dostateěně 5-ne dosta teč. 

4. Úroveň 
porozumění 
teorii 

% 

PS KS I PS KS I PS KS Z PS KS Z PS KS 4. Úroveň 
porozumění 
teorii 

% 
9,5 9,7 9,6 52,4 61,3 57,7 33,3 25,8 28,8 4,8 3,2 3,8 0 0 0 

Nadpoloviční většina studentů prezenčního studia (52,4%) i kombinovaného studia 

(61,3%) posuzují subjektivní teoretické porozumění vybranému pedagogickému 

problému stupněm velmi dobře; dobře vnímá vlastní porozumění 33,3% PS a 25,8% 

KS; shodně téměř 10% studentů obou forem studia volí variantu výborně. 
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Jak již bylo uvedeno, studenti nejsou v průběhu jednotlivých fází Modelu RVA V 

ústně či písemně zkoušeni z teoretických znalostí vybraných témat z pedagogiky a 

nemusí rovněž v teoretickém konspektu zpracovat původní vlastní odborný text, v němž 

by se míra porozumění mohla diagnostikovat. Klíčovým ukazatelem porozumění se tak 

stává až Státní závěrečná zkouška z pedagogiky. Zrealizovaných rozhovorů při 

supervizních konzultacích však jednoznačně vyplývá, že pokud studenti podcení 

odborné teoretické studium, nejsou schopni vybrat adekvátní výzkumné metody a 

techniky a jasně a srozumitelně formulovat jejich druhy i cíle plánovaného výzkumného 

šetření. To se následně projeví v nemožnosti sebrat relevantní výzkumná data a 

smysluplně je interpretovat. Jednotlivé učební úlohy Modelu RVAV jsou vystavěny tak, 

aby dříve či později v jistém smyslu nedirektivně vedly studenty k dostudování patřičné 

teorie a snaze jí porozumět. Nahlédnutí do subjektivního porozumění studentů 

umožňuje také analýza pojmových map. 

Srovnejme nyní u studentů obou forem studia míru elaborovanosti pojmových map 

(ukazuje nám šíři teoretického kontextu, kterou studenti zohlednili při analýze 

pedagogického problému a také logickou správnost vyjádřených vztahů, čímž můžeme 

usuzovat na hloubku porozumění řešenému problému a k němu patřícímu teoretickému 

kontextu). 

U kladného skórování dosáhli studenti PS v průměru 24.5 bodů a studenti KS 24.06 

bodů; u záporného skórování jsou hodnoty rovněž velmi blízké, a to 2,07 u studentů PS 

a j , 06 u studentů KS. 

Míra elaborovanosti pojmových map je v obou posuzovaných formách studia velmi 

vysoká a poukazuje na potřebnou úroveň porozumění řešenému pedagogickému 

problému, které má v první fázi charakter teoretický, v průběhu realizační fáze a ke 

konci fáze reflexivní však nabývá stále více povahu praktickou. Studenti jsou během 

jednotlivých fází Modelu RVAV vedeni k zpětnovazebně rekonstrukci pojmových map, 

jejichž elaborovanost se tak může stále vyvíjet. (V příloze č. 8 je uveden konkrétní 

případ studentky Bronislavy V. demonstrující tři typy pojmových map odpovídající 

třem fázím tvorby, řešení a reflexe pedagogického problému.) Výsledky záporného 

skórování jsou navíc téměř zanedbatelně nízké, což vypovídá ve prospěch studentova 

Porozumění dané problematice, poněvadž vyjadřuje průměrnou četnost v pojmové mapě 

chybně vyjádřených spojů, hierarchuí a větvení. 
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Četnost odborných teoretických zdrojů použitých studenty při zpracovávání 
pedagogického problému dosáhla průměrné hodnoty 17 u studentů PS a 14 u studentů 
KS. 

Četnost využitých výzkumných metod je u studentů obou forem studia stejná - 3. 

Studenti prezenčního studia použili nejčastěji pozorování (24), dotazník (20 a rozhovor 

(14); studenti kombinovaného studia dotazník (28), pozorování (24) a rozhovor (20). 

Všichni studenti se pokusili vytvořit vlastní výzkumný nástroj, standardizovaný dotazník 

použili studenti PS v 6 případech a studenti KS ve 14 případech. 

Podívejme se nyní na zdroje pomoci, jež studenti posuzovali jako pomáhající v 1. 

fázi Modelu RVA V. Data jsou analyzována v Tabulce 3 a následných grafech. 

Tabulka 3 

3. V 1. fázi (projektivní) mi nejvíce pomohlo: 

3. 

J%) 
souhlasím Spíše 

souhlasím 
Ani ano 
Ani ne 

Spíše 
nesouhlas nesouhlasím 

3. 

J%) PS KS 7 PS KS 7, PS KS I PS KS 7. PS KS y 

3.1. 42,85 19,35 28,8 28,6 41,9 36,5 23,8 19,35 21,15 0 16,1 9,6 4,8 3,2 3,8 

3.2. 

-

14,3 45,2 32,7 47,6 32,25 38,5 33,3 12,9 21,15 4,8 3,2 3,8 0 6,45 3,8 

3.3. 57,1 80,6 69,2 28,6 16,1 23,1 9,5 0 3,8 4,8 3,2 1,9 0 0 1,9 

3.4. 

? / o 

19 19,35 19,2 33,3 32,25 32,7 14,3 29 23,1 28,6 16,1 21,15 4,8 3,2 3,8 

3-2. Studium odborné literatury 

3-3. Individuální konzultace s vyučujícím 

3- 4. Konzultace se spolužáky nebo kolegy mimo výuku 
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Největší míru pomoci poskytly 

studentům obou forem studia individuální 

konzultace s vyučujícím (tzv. konzultant 

pedagogického problému, vyučující 

předmětů Pedagogické problémy školní 

praxe 1., 2.) (více než 92% všech studentů 

přisuzuje této formě pomoci jistou míru 

souhlasu). Významnější je však pro 

studenty KS (80,6% souhlasí), zcela 

souhlasí u této položky 57,1% studentů PS. 

Významnější je rovněž pro studenty KS 

opora odborné literatury (více než 77% 

souhlasí či spíše souhlasí) oproti 

studentům PS (téměř 62%). Jistou ambivalenci vykazuje u studentů PS hodnota 33,3% 

v nerozhodné kategorii „nevím" u této položky, a to zejména ve vztahu k již 

interpretované míře náročnosti teoretického zpracování pedagogického problému a 

zejména analyzované kvalitě teoretického konspektu, v níž právě studenti prezenčního 

studia vykazují vyšší hodnoty. Vysokou míru pomoci přisuzují studenti PS skupinovým 

konzultacím s vyučujícím a spolužáky ve výuce (více než 71% souhlasí či spíše 

souhlasí). Pravidelné semináře k předmětu Pedagogické problémy školní praxe 1. 

vytváří každému studentovi prostor k využití pomoci vyučujícího stejně jako spolužáků 

při ujasňování si výběru a formulaci pedagogického problému, při tvorbě pojmové 

mapy, a to zejména metodami problémového a kooperativního vyučování, technikami 

brainstormingu apod. Studenti kombinovaného studia jsou o tuto formu pomoci v jistém 

smyslu ochuzeni, poněvadž výukový prostor k danému předmětu tvoří pouhých 9 hodin 

přímé výuky v jednom semestru, což navíc komplikuje četnost studentů ve studijní 

skupině, která se pohybuje v rozmezí 25 - 60. Přesto však téměř 62% respondentů 

vyjádřilo jistou míru souhlasu s tímto zdrojem opory, což dokladuje její význam pro 

rozvíjení tohoto typu znalostí a profesních kompetencí vůbec. Také z rozhovorů 

vyplynula spíše kladná stanoviska studentů k průběhu seminářů a většina by přivítala 

větší výukový prostor. Přes 50% studentů obou forem studia rovněž využilo konzultací 

se spolužáky nebo kolegy mimo výuku, což je žádoucí ukazatel z něhož můžeme 

Zdroje pomoci v 1. projektivní fázi - PS 

1 2 3 4 5 

Zdroje pomoci v 1. projektivní fázi - KS 
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usuzovat na jistou aktuálnost, jež studenti přisuzují řešeným učebním úlohám a ochotu 

věnovat se jim také v mimovýukovém čase. 

Volná položka dotazníku 2.9. se ptala na způsoby řešení vzniklých obtíží v 1. 

projektivní fázi Modelu RVAV a nejčetnějšími odpověďmi byly shodně správě 

analyzovanými strukturovanými položkami: individuální konzultace s vyučujícím; 

studium odborné literatury; skupinové konzultace ve výuce; konzultace se spolužáky 

mimo výuku. V pěti případech se u studentů PS objevily konzultace s třídním učitelem 

při souvislé pedagogické projektové praxi. 

Supervizní individuální konzultace v průběhu jednotlivých fází Modelu RVAV 

studenti obou forem studia využívají velmi často a u každého studenta je možné počítat 

se 2 - 6 konzultacemi v první projektivní i třetí reflektivní fázi. Obdobný počet 

konzultací se odehrává rovněž prostřednictvím e-mailu. Také rozhovory se studenty 

jednoznačně potvrdily úlohu individuálních nedirektivních setkání, význam sehrávající 

v narůstajícímu porozumění realizovaným profesním činnostem (a tedy rozvíjejícím se 

profesním kompetencím). 

Podíváme-li se na celkovou náročnost 1. fáze Modelu RVAV tak, jak ji téměř 

shodně posuzují studenti obou forem studia, pohybuje se nad hranicí střední náročnosti. 

Tabulka 4 
5. Celková náročnost l.fáze (projektivní): medián hodnot ve íkály PS KS I 

1-nejméně náročné 9-nejvíce náročné 5,8 5,45 5,6 

Na otevřenou položku dotazníku „co by Vám usnadnilo práci v této 1. fázi práce 

s pedagogickým problémem" studenti shodně v obou formách studia poukazují na 

důležitost individuálních konzultací (objevila se potřeba pravidelných každotýdenních 

setkání s konzultantem); studium odborné literatury a větší časový prostor vzhledem 

k náročnosti a komplexnosti učebních úloh. 

Následující část textu je věnována analýze a interpretaci výsledků šetření 

vztahujících se k druhé, realizační fázi Modelu RVAV jejíž součástí je realizace 

výzkumného šetření v podobě praktického řešení zvoleného pedagogického problému a 

sběru výzkumných dat, a to v průběhu souvislé projektové a souvislé závěrečné 

pedagogické praxe. 

Jak již bylo uvedeno při interpretaci dat z předvýzkumu, potýkali se studenti 

prezenčního studia s jistou časovou tísní jež pramenila z požadavku realizovat výukový 

projekt ve vybrané třídě primární školy a současně zkoumat zvolený pedagogický 

problém. Poukazovali jsme rovněž na přiznání studentů, že výsledky výzkumného 
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šetření celkově (2,8% respondentů) nebo částečně (12,67%) falzifikovali a pro realizaci 

sběru dat museli využít náhradní čas (14,1% respondentů celkově; 29,6% částečně). 

V akademickém roce 2004/2005 byla zavedena do formálního kurikula oboru 

Učitelství 1. stupně základní školy vcelku výrazná změna a k třítýdenní souvislé 

projektové praxi byla přiřazena čtyřtýdenní souvislá praxe závěrečná. Oba typy 

souvislých praxí tak studenti absolvují již na začátku sedmého semestru posledního 

ročníku studia a až na výjimky praktikují v jedné školní třídě. Mají tak možnost 

plánovat a časově rozvrhnout všechny povinné profesní činnosti celkem do sedmi 

týdnů, což se příznivě projevilo jak v kvalitě realizovaného a reflektovaného výukového 

projektu tak v kvalitě realizovaného výzkumného šetření, sebraných a vyhodnocených 

výsledných dat. 

S výsledků dotazníkového šetření i z rozhovorů vyplynulo, že studenti jednoznačně 

kladně posuzovali tuto změnu, která jim umožnila využít pro řešení pedagogického 

problému průběžně podle potřeby všechny dny souvislé praxe a pouze 2 studenti PS 

přiznali, že výsledná data částečně falzifikovali, a to z důvodu „ strachu, že se nikdo 

nebude zajímat o skutečnou situaci, a že pedagogický problém u státnic neobhájím." 

(písemné vyjádření studentky). Žádný student KS v dotazníku neuvedl, že by 

s výslednými daty jakkoli manipuloval, což posuzuji jako příznivé. 

Následující Tabulka 5 i odpovídající grafy uvádí analyzovaná data položek 8.1. -

8.4., prostřednictvích kterých jsme se studentů ptali na obtíže, jež mohly nastat v této 

druhé realizační fázi Modelu RVA V. Řešené potíže mohli studenti rovněž popsat 

v otevřené položce 9; 10. položka dotazníku umožňovala vyjádření názoru na míru 

celkové náročnosti druhé fáze a 11. položka se ptala na náměty k usnadnění řešení úloh 

v této části práce s pedagogickým problémem. 

Tabulka 5 
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8. V průběhu realizační fáze: 
8. 

(%) 

souhlasím Spíše 
souhlasím 

Ani ano 
Ani ne 

Spíše 
nesouhlas nesouhlasím 

8. 

(%) 
PS KS I PS KS I PS KS I PS KS I PS KS I 

8.1. 
9,5 3,2 5,8 4,8 3,2 3,8 14,3 3,2 7,7 28,6 48,4 40,4 42,85 41,9 42,3 

8.2. 
4,8 38,7 25 33,3 35,5 34,6 19,1 9,7 13,5 38,1 3,2 17,3 4,8 12,9 9,6 

8.3. 
0 6,45 3,8 9,5 9,7 9,6 33,3 6,45 17,3 28,6 35,5 32,7 28,6 41,9 36,5 

8.1. Zjistil jsem, že vybranému problému dostatečně nerozumím 

8.2. Musel jsem dostudovat příslušnou odbornou literaturu 

8.3. Nevěděl jsem, jak použít vybrané diagnostické metody 

Necelých 10% studentů obou 

forem studia při samotné realizaci 

sběru dat zjistilo, že řešenému 

pedagogickému problému 

dostatečně nerozumí a více než 

90% respondentů s tímto výrokem 

dokonce nesouhlasí či spíše 

nesouhlasí. Tento příznivý 

výsledek může potvrzovat, že 

studenti nevzali na lehkou váhu 

odborné teoretické studium a 

pečlivě se vybranému tématu 

pokoušeli porozumět. Tuto 

interpretaci může podpořit rovněž 

vyjádřená potřeba dostudovat 

příslušnou odbornou literaturu, kterou uvedlo volbou souhlasím či spíše souhlasím více 

než 74% studentů KS a 38% studentů PS. Zajímavé jsou u této položky názory studentů 

právě prezenční formy studia, kteří ve 43% s tímto výrokem spíše nesouhlasí či 

nesouhlasí. Opět se dostáváme k otevřené otázce, proč studenti PS vykazují ve 

výsledcích hodnocení kvality Pedagogické části Ukázkových portfolií celkově vyšší 

hodnoty než studenti KS. Ti současně přiznali potřebu (více než v 70%) dostudovat 

odbornou literaturu, avšak posuzují úlohy jednotlivých fází jako méně náročné. 

Problémy při 2. realizační fázi - PS 

• Pedagogickému 
problému jsem 
dostatečné nerozuměl 

• Musel jsem dostdovat 
odbornou literaturu 

• Nevědél jsem, jak 
výzkumné metody použit 

Problémy při 2. realizační fázi - KS 

a Pedagogickému 
problému jsem 
dostatečně nerozuměl 

• Musel jsem dostudovat 
odbornou literaturu 

• Netéděl jsem, jak 
výzkumné metody použit 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z prvních zkušeností studentů učitelství 

využívat výzkumné metody je překvapující, že téměř 70% všech respondentů 

nesouhlasí či spíše nesouhlasí s tím, že by měli obtíže s použitím vybraných technik. 

Zajímavé jsou opět rozdíly v názorech studentů obou forem studia. Respondenti PS 

projevili v této položce nesouhlas v 57,2% oproti 77,4% respondentů KS. Rovněž 

celkovou náročnost 2. realizační fáze Modelu RVA V posuzují studenti 

kombinovaného studia jako méně náročnou (4,9) ve srovnání se zástupci studia 

prezenčního (5,3), což ukatuje Tabulka 6. 

Tabulka 6 
10. Celková náročnost 2. fáze(realizační): medián hodnot ze Skálv PS KS Z 

1-nejméně náročné 9-nejvíce náročné 5,3 4,9 5,1 

Potíže, s nimiž se studenti v průběhu realizační fáze potýkali se nejvíce vztahovaly 

k časové náročnosti (5 respondentů); 6 studentů uvedlo problémy metodologického 

charakteru: „ nebyla jsem si jistá, co přesně mám ve výuce sledovat; potýkala jsem se 

s formulacemi otázek v dotazníku, zkoušela jsem dětem předložit různé formulace a 

zjistit, jak jim rozumí; až při vyhodnocování dat z dotazníku mě napadaly další otázky; 

nevěděla jsem jak přesně mám vybrané metody použít, jaká jsou úskalí, na co si musím 

dát pozor a jak výsledky vyhodnotit. " (písemné výpovědi studentů PS i KS). Další obtíž 

viděli respondenti v aplikaci teorie do praxe: „ uvedení teorie do praxe a uvědomění si, 

jak v realitě působí; nepochopení pojmů - vícečetné učení; další studium literatury; 

spojení teorie a praxe. " Jedna studentka poukázala na obtížnost „ vyučovat, korigovat 

chování žáků a navíc dělat záznamy z pozorování." Tento poslední výrok můžeme 

spojit s výpověďmi o námětech, které by usnadnily realizaci 2. fáze (otevřená položka 

11): „pomohl by mi asistent, který by mohl sledovat vybrané pedagogické jevy; mít 

někoho, kdo by zaznamenával výzkumné výsledky." Více praktických zkušeností 

z použitím výzkumných metod popsalo 7 studentů, 2 poukázali konkrétně na 

pozorování. 

Následující Tabulky 7,8 a 9 a grafy prezentují analyzovaná data dotazníkového 

šetření jež se vztahovaly k 3. reflektivnífázi Modelu RVA V. Studenti v této finální fázi 

zpracovávají písemnou reflexi řešení pedagogického problému, analyzují a interpretují 

výsledná data, formulují odpověď na problémovou otázku, v níž se pokouší integrovat 

získané výsledky a náhledy z vlastního zkoumání s teoretickými přístupy k řešení 
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problému tak, jak je uvádí odborná literatura. Studenti dále hledají příklady ze souvislé 

pedagogické praxe, popisují situace a vybírají ukázky žákovských učebních činností, 

které dokumentují odpovědi na problémové otázky, vyhodnocují podmínky praxe. 

Položkami 12.1.-12.3. jsem se ptali na obtíže, které mohly studenty při těchto úkolech 

doprovázet, položkami 14.1.-14.3. na zdroje pomoci a položkou 15 na celkovou 

náročnost této finální fáze. 

Tabulka 7 

12. Obtíže při 3. fázi (reflektivní) 

12. souhlasím 
Spíše 
souhlasím 

Ani ano 
Ani ne 

Spíše 
nesouhlas nesouhlas 

(%) PS KS I PS KS X PS KS X PS KS X PS KS X 

12.1. 9 , 5 1 6 , 1 1 3 , 5 5 2 , 4 3 2 , 2 5 4 0 , 4 1 9 3 5 , 5 2 8 , 8 9 , 5 1 2 , 9 1 1 , 5 9 , 5 3 , 2 5 , 8 

12.2. 4 , 8 3 , 2 3 , 8 3 3 , 3 1 6 , 1 2 3 , 1 2 8 , 6 1 6 , 1 2 1 , 1 5 1 9 2 9 2 5 1 4 , 3 3 5 , 5 2 6 , 9 

12.3. 4 , 8 6 , 4 5 5 , 8 1 9 1 2 , 9 1 5 , 4 1 4 , 3 9 , 7 1 1 , 5 3 3 , 3 3 2 , 2 5 3 2 , 7 2 8 , 6 3 8 , 7 3 4 , 6 

12.1. S celkovým vyhodnocením a reflexí řešení pedagogického problému jsem neměl potíže 

12.2. Některým otázkám k reflexi řešení pedagogického problému jsem nerozuměl 

12.3. Zjistil jsem, že výsledky získané použitím diagnostických metod jsou pro celkové hodnocení řešení 

pedagogického problému nedostačující 

Ze supervizních konzultací a 

z průběžných rozhovorů dlouhodobě 

vyplývá, že analýza a interpretace 

získaných údajů a finálni reflexe procesu 

tvorby a řešení pedagogického problému 

je pro studenty obou forem studia 

celkově náročnější ve srovnání s plněním 

úloh první projektivní fáze. Studenti 

využívají častěji možnosti individuálních 

konzultací, potřebují větší míru průběžné 

facilitační opory od konzultanta. Přesto 

ale téměř 62% respondentů PS a přes 

48% respondentů KS více či méně 

nesouhlasí s tvrzením, že by celkové 

P r o b l é m y při 3. ref lektivní fáz i - P S 

• S celkovou reflexi jsem 
nemél problémy 

• některým otázkám k 
reflexi jsem nerozuměl 

• j ištěné výsledky byly 
pro hodnoceni řešení 
problému nedostačující 

• S celkovou reflexi jsem 
neměl potiže 

• Některým otázkám k 
reflexi jsem nerozuměl 

• j ištěné výsledky byly 
pro hodnoceni řešení 
problému nedostačující 

P r o b l é m y při 3. ref lekt ivní fáz i - K S 
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vyhodnocení a reflexe řešení pedagogického problému s sebou neslo potíže, i když je 

diskutabilních 35,5% studentů KS a 19% studentů PS, kteří jsou v hodnocení tohoto 

výroku nerozhodní. 

Jednoznačně více je studentů prezenčního studia, kteří přiznávají, že některým 

zadaným doprovodným otázkám k reflexi řešení problému nerozuměli (viz příloha č.l). 

64,5% respondentů KS s tímto výrokem naopak nesouhlasí či spíše nesouhlasí. Více než 

67% všech respondentů nesouhlasí stvrzením, že by výsledky získané použitím 

výzkumných metod byly nedostačující pro celkové hodnocení řešení zvoleného 

pedagogického problému, což je výsledek potvrzující údaje k položce 7.4. jejichž 

analýzou se ukázalo, že studenti s výslednými daty výzkumného šetření jakkoliv 

nemanipulovali, což považuji za velmi žádoucí, potvrzující smysluplnost realizovaných 

profesních činností. 

Potíže (včetně způsobů jejich řešení), které studenti reflektovali ve 3. reflektivní fázi 

mohli vyjádřit rovněž ve v otevřené položce 13.: „...neuměla jsem zformulovat výsledky 

reflexe, hodnocení řešení problémy, analyzovat výsledné údaje..." (5 respondentů); 

„...povysvětlení jednotlivých otázek reflexe konzultantkou nenastaly žádné větší 

potíže... "; "...nevěděla jsem, co odpovědět na některé otázky z osnovy a jak celý projekt 

uspořádat, pomohly mi konzultace s vyučujícím a prostudování již zpracovaných 

projektů...". Problém nedostatku času uvádí ve volných odpovědích 3 respondenti. 

Pomoc konzultanta při řešení daných obtíží popsalo 5 studentů, pomoc v odborné 

literatuře uvedli 2 studenti. Posouzení významnosti zdrojů pomoci jsou rovněž uvedeny 

v následujícím grafu a tabulce 8. 

Tabulka 8 

14. Ve 3. fázi (reflektivní) mi nejvíce pomohlo: 
14. 

(%) 

souhlasím 
Spíše 
sou h lasím 

Ani ano 
Ani ne 

Spíše 
nesouhlas nesouhlas 

14. 

(%) PS KS I PS KS I PS KS I PS KS I PS KS I 

14.1. 28,6 22,6 25 33,3 29 30,8 19 32,25 26,9 9,5 9,7 9,6 9,5 6,45 7,7 

14.2. 76,2 58,1 65,4 9,5 22,6 17,3 9,5 16,1 13,5 0 0 0 4,8 3,2 3,8 

14.3. 4,8 19,35 13,5 38,1 32,25 34,6 33,3 29 30,8 19 6,45 11,5 4,8 13 9,6 

14.1. Skupinové konzultace se spolužáky a vyučujícím ve výuce 

14.2. Individuální konzultace s vyučujícím 

14.3. Konzultace se spolužáky nebo kolegy 
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Z d r o j e p o m o c i v e 3 . r e f l e k t i v n í f á z i - P S 

/ x: 

n b r Ä > 

• Skupinové konzultace 

• Individuálni konzultace 

• Konzultace mimo výuku 

Z d r o j e p o m o c i v e 3 . r e f l e k t i v n i f á z i - K S 

o Skupinové konzultace 

• Individuálni konzultace 

• Konzultace mimo výuku 

I přes již popsanou skutečnost, že 

studenti kombinovaného studia 

absolvují pouhých 6 hodin přímé 

výuky povinného předmětu 

Pedagogické problémy školní praxe 

2.156, posuzují i tak malý prostor pro 

skupinové konzultace se spolužáky a 

vyučujícím jako významný, a to 

celkem téměř 52% respondentů. 

Nezanedbatelných je ovšem také přes 

32% studentů, jež jsou v hodnocení 

tohoto zdroje pomoci nerozhodní. 

Studenty prezenčního studia je 

příležitost prezentovat závěry finální 

fáze práce s pedagogickým problémem 

a konzultovat obtíže ve výuce 

posuzována jako významnější (62% respondentů PS souhlasí či spíše souhlasí). 

Jednoznačnou podporu studentů obou forem studia však opět mají individuální 

konzultace s vyučujícím (téměř 86% studentů PS a 81% studentů KS souhlasí nebo spíše 

souhlasí). Opět se potvrzuje také zájem studentů o řešení zadaných učebních úloh tím, 

že využívají konzultace se spolužáky nebo kolegy mimo výukový čas (43% studentů PS a 

přes 51% studentů KS souhlasí či spíše souhlasí s uvedenou formou pomoci). Data 

uvedená v tabulce 3 (vztahují se ke zdrojům pomoci v 1. projektivní fázi) jsou u 

respondentů KS totožná, u respondentů PS je význam této podoby pomoci nižší o 10%. 

V otevřené položce 16 uváděli studenti náměty pro usnadnění práce ve 3. reflektivní 

fázi Modelu RVAV v podobě individuálních konzultací s vyučujícím (6 respondentů); 

studia odborné literatury (2 respondenti) a 1 student uvedl: „...většíznalost výzkumných 

metod...". 

Subjektivní pojetí náročnosti učebních úloh poslední 3. reflektivní fáze je opět 

vyšší u studentů prezenčního studia (6,1) ve srovnání se studenty studia kombinovaného 

(4,9) - tabulka 9. 

156 Ve studijním plánuje zařazen do 7. semestru posledního roku studia a časově koresponduje právě s 3. 
reflektivní fází Modelu RVAV. 
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V následující tabulce 10 jsou uvedena výsledná data prezentující názory studentů na 

celkovou náročnost procesů tvorby, řešení a reflexe pedagogického problému a 

navazující graf zobrazuje studenty posouzenou náročnost jednotlivých fází Modelu 

RVAV v přehledném srovnání. 

Tabulka 9 
15. Celková náročnost 3.fáze (reflektivní): medián hodnot ze škálv 

l-nejméně náročné 9-nejvíce náročné 

PS KS I 15. Celková náročnost 3.fáze (reflektivní): medián hodnot ze škálv 

l-nejméně náročné 9-nejvíce náročné 6,1 4,9 5,4 

Tabulka 10 

18. Celková náročnost tvorby, řešení a reflexe pedagogického problému: 
medián hodnot ze škály 

l-nejméně náročné 9-nejvíce náročné 

PS KS 7. 18. Celková náročnost tvorby, řešení a reflexe pedagogického problému: 
medián hodnot ze škály 

l-nejméně náročné 9-nejvíce náročné 6,1 5,5 5,8 

Rovněž celkovou náročnost Modelu RVA V posuzují studenti kombinovaného 

studia jako menší celkově o 0,6 bodu. 

1. 1. fáze projektivní 

2. 2. fáze realizační 

3. 3. fáze reflektivní 

4. celková náročnost Modelu 

RVAV 

Z uvedeného grafu vyplývá, že se největší rozdíl v posouzení náročnosti dotknul 3. 

reflektivní fáze, a to o celkových 1,19 bodu. Nejedná se o propastné rozdíly, kterým by 

se měla věnovat specifická pozornost. Zajímavé jsou však v porovnání s výsledky 

kvalitativní analýzy písemných a verbálních produktů učebních činností studentů 

(Pedagogických částí Ukázkových portfolií a Výkonů u SZZ), které již byly předmětem 

komparace a dále o nich bude pojednáno 

Ještě dříve se však podívejme na linii průměrných hodnot subjektivně vnímané 

náročnosti jednotlivých fází Modelu RVAV u studentů obou forem studia (následující 

graf). 

Celková náročnost jednotlivých fází Modelu 
RVAV 
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Hodnotou 5,78 je, 

coby nej vyšší na škále 

1-9, posuzovaná celková 

náročnost procesu 

tvorby, realizace a 

reflexe vybraného peda-

gogického problému; 

následuje 1. fáze 

projektivní (5,57); dále 

3. fáze reflektivní (5,38) a za nejméně náročnou je považována 2. fáze realizační (5,07). 

Všechny hodnoty jsou však v horní polovině náročnosti, což obnáší v kontextu 

odborného vysokoškolského studia vysokou míru zátěže, kterou je zapotřebí 

argumentovat její smysluplností, a to zejména s ohledem na učitelskou profesi. 

Názory studentů na potenciální efekty, jež nese Model RVAV jsou v podobě 

analyzovaných dat uvedeny v následující tabulce 11. 

Závěrečné položky dotazníku 17.1.-17.5. byly zaměřeny na reflexi názorů studentů 

na smysluplnost procesů tvorby, řešení a reflexe vybraného pedagogického problému, 

na jeho význam pro učitelskou profesi, pomoci jež zprostředkovaly v porozumění 

pedagogické teorii a výzkumným metodám včetně významu jejich použití. Výsledky 

poslední položky umožňovaly posoudit, zda-by studenti preferovali návrat k tradiční 

podobě Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky, (u které se předpokládají teoretické 

znalosti ze všech tematických okruhů předepsaného Institucionálního standardu). 

Náročnost jednotlivých fází Modelu RVAV 

6 

5,5 p - v 

5 5,57 
5,07 5,38 5,78 

4,5 • Studenti PS+KS 
7. raze 

projektivní 
2. fáze 

realizační 3. fáze 
reflektivní Celková 

náročnost 
Modelu 
RVAV 
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Tabulka 11 

17. Tato podoba tvorby, řešení a reflexe pedagogického problému: 

17. souhlasím 
Spíše 
souhlasím 

Ani ano 
Ani ne 

Spíše 
nesouhlas nesouhlas 

(%) 
PS KS 1 PS KS I PS KS I PS KS Z PS KS I 

17.1. 66,7 71 69,2 28,6 22,6 25 4,8 3,2 3,8 0 0 0 0 3,2 1,9 

17.2. 85,7 77,4 80,8 4,8 19,3 13,5 4,8 3,2 3,8 4,8 0 1,9 0 0 0 

17.3. 47,6 64,5 57,7 42,85 22,6 30,8 9,5 9,7 9,6 0 0 0 0 3,2 1,9 

17.4. 47,6 71 61,5 47,6 19,35 30,8 4,8 9,7 7,7 0 0 0 0 0 0 

17.5. 0 3,2 1,9 4,8 6,45 5,8 4,8 3,2 3,8 4,8 12,9 9,6 85,7 74,2 78,8 

/ 7.1. Zdá se mi smysluplná 

17.2. Bude mít význam pro mou učitelskou profesi 

17.3. Pomohla mi porozumět pedagogické teorii 

17.4. Pomohla mi porozumět diagnostickým metodám, významu jejich použití 

17.5. Raději bych zvolil tradiční podobu SZZ 

Jak již bylo uvedeno vnímají studenti celkovou náročnost práce s pedagogickým 

problémem, která je doprovází po tři závěrečné semestry studia a je předmětem 

obhajoby u Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky v horní polovině náročnosti (tab.10) 

Přesto takto náročný závěr studia vidí jako smysluplný více než 93% respondentů 

prezenční i kombinované formy studia (přičemž 66,7% PS a 71% KS souhlasí bez 

výhrad). Rovněž velmi vysoce posuzují respondenti význam realizovaných profesních 

činností pro vlastní učitelskou profesi. Přes 90% studentů PS a téměř 97% studentů KS 

souhlasí nebo spíše souhlasí s daným tvrzením. Opět výmluvné jsou hodnoty ve volbě 

jednoznačného souhlasu, a to 85,7% studentů PS a 77,4% studentů KS. Takto vysoké 

hodnoty není zapotřebí snad ani komentovat, mají výpovědní hodnotu samy o sobě, a to 

zejména vzhledem k odborné náročnosti jednotlivých učebních úloh i časovému 

zatížení, které s sebou nesou. 

Vysoké hodnoty najdeme také u navazujících položek. Více než 90% studentů PS a 

87% studentů KS uvedlo, že jim realizace Modelu RVAV umožnila porozumět 

pedagogické teorii, avšak studenti kombinovaného studia posílili tento výrok bez jistých 

výhrad 64,5% (což je téměř o 17% více v porovnání se studenty formy prezenční). 
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Obdobné hodnoty najdeme také u výroku „pomohla mi porozumět výzkumným 

metodám, významu jejich použití". Ten potvrdilo jistou mírou souhlasu více než 95% 

respondentů PS a 90% respondentů KS. Studenti kombinovaného studia vyjádřili 

bezpodmínečný souhlas s tímto výrokem v 71% (což je hodnota o více než 23% vyšší 

v porovnání se studenty PS.) I přes rozdíly v jisté míře souhlasu se jedná o vysoké 

pozitivní hodnoty opět podporující význam a smysluplnost problémově a činnostné 

pojaté učitelské přípravy. Následující graf uvádí průměrné hodnoty k položkám 17.1.-

17.5. pro všechny studenty. 

Podpůrný charakter mají i 

výsledky u poslední položky 

(17.5), poněvadž vypovídají o 

nechuti studentů zvolit tradiční 

podobu SZZ. Více než 90% 

studentů PS a přes 87% 

studentů KS by klasickou 

podobu závěrečné zkoušky 

nezvolilo, přičemž většina respondentů volí jednoznačný nesouhlas (85,7% PS a 74,2% 

KS). 

Celkem 28 studentů kombinovaného studia uvedlo v otevřené položce 19, že zavádí 

změny do vlastní učitelské praxe na základě výsledků realizovaného výzkumného 

šetření. 6 studentů uvedlo, že ve vlastní pedagogické praxi využívají vybrané 

diagnostické nástroje a výzkumné techniky. 

Následující část analýza a interpretace dat je věnována kvalitativnímu hodnocení 

zbývajících kategorií Pedagogických částí Ukázkových portfolií v komparaci 

s analyzovanou kvalitou verbálního výkonu studentů u Státních závěrečných zkoušek 

z pedagogiky. 

Nejprve se připomeňme již interpretované údaje (výsledky kvalitativní analýzy první 

složky portfolií uvedené v tabulkách 2a a 2b). Položky 2. a 3. posuzované kategorie 

portfolia tvořil teoretický konspekt ke klíčovým pojmům pedagogického problému a 

zvolená metodika výzkumného šetření. V poslední 4. kategorii byla posuzována kvalita 

celkové reflexe výzkumného šetření (analýza a interpretace shromážděných dat, 

formulace závěrů). Hodnocené položky jsou uvedené v tabulce 12. 

Tato podoba Modelu RVAV (PS+KS) 

1 2 3 4 5 

• Zdá se mi smysluplná 

• Významná pro mou 
učitelskou profesi 

• Pomohla mi porozumět 
pedagogické teorii 

• Porozumět výzkumným 
metodám 

• Raději tradiční SZZ 
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Následující graf přehledně prezentuje výsledky kvalitativní analýzy jednotlivých 

položek pedagogické části Ukázkového portfolia včetně srovnání rozdílů u studentů 

prezenční a kombinované formy studia. 

Kvalitativní analýza jednotlivých položek Ukázkového portfolia 

1. obsahová validita teoretického konspektu 

2. logická struktura teoretického konspektu 

3. zařazení pedagogického problému do širšího teoretického kontextu 

4. odborná úroveň teoretického konspektu 

5. výběr výzkumných metod odpovídá pedagogickému problému 

6. jasně vymezené druhy a cíle výzkumných metod a technik 

7. yýstižnost a srozumitelnost závěrečné písemné reflexe 

8. přehlednost závěrečné písemné reflexe 

9. obsahová validita závěrečné písemné reflexe 

10. smysluplná a výstižná integrace odborné teorie do výsledných interpretaci 

11. úroveň odborného jazyka 

12. smysluplný a výstižný výběr příkladů ze souvislé pedagogické praxe 

13 porozumění odborné terminologii a odborným teoriím 
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Tabulka 11 

4. kategorie: reflexe výzkumného šetřeni (analýza a interpretace shromážděných 
dat, formulace závěrů) 

l-nejméně kvalitní 9-nejvíce kvalitní 

PS KS KS 
+ 
PS 

4.1. výstižnost a srozumitelnost závěrečné písemné reflexe 
7,57 6,7 7,09 

4.2. přehlednost závěrečné písemné reflexe 
7,38 6,8 7,03 

4.3. obsahová validita závěrečné písemné reflexe 
7,57 6,93 7,19 

4.4. smysluplná a výstižná integrace odborné teorie do výsledných interpretací. 
6,61 4,93 5,62 

4.5. úroveň odborného jazyka 
6,8 6,06 6,37 

4.6. smysluplný a výstižný výběr příkladů ze souvislé pedagogické praxe 
8,42 7,33 7,78 

4.7. porozumění odborné terminologii a odborným teoriím 
7,19 6,26 6,64 

Čtvrtá kategorie Pedagogické části Ukázkového portfolia tematicky odpovídá třetí, 

reflektivní fázi Modelu RVA V. Tuto reflektivní fázi posuzují studenti kombinovaného 

studia jako méně náročnou (celkově o 1,19 bodu) ve srovnání se studenty prezenčního 

studia. Kvalita analyzovaných položek poslední kategorie portfolia se u studentů KS 

pohybuje v pásmu 4,93 - 7,33 a u studentů PS v pásmu 6,61 - 8,42, což je průměrný 

rozdíl 1.23 bodu. Celkově jsou však rozdíly menší než v druhé a třetí posuzované 

kategorii. Neivvraznější rozdíl (1.68 bodu) byl zaznamenán u položky 4.4.- smysluplná 

a výstižná integrace odborné teorie do výsledných interpretací Studenti PS v ní 

dosáhli hodnoty 6,61 a studenti KS 4,93. V obou případech se jedná o vůbec nejnižší 

hodnoty všech posuzovaných položek. Naopak nejvyšší hodnoty byly opět shodně u 

studentů obou forem studia dosaženy v položce 4.6. - smysluplný a výstižný výběr 

příkladů ze souvislé pedagogické praxe. Zástupci studentů PS dosáhli hodnoty 8,42, 

v případě KS se jednalo o 7,33 hodnoty na posuzované škále (rozdíl 1,09). Celkově 

můžeme výsledky zaznamenané kvality také této 4. kategorie Pedagogických částí 

Ukázkových portfolií vyhodnotit jako velmi příznivé jelikož se pohybují v horní hranici 

numerické škály. 

Podívejme se nyní na linii 

průměrných hodnot mediánů 

jednotlivých posuzovaných 

kategorií (souborů položek) 

analyzovaného Ukázkového 

portfolia u všech studentů 

na následujícím plošném grafu. 

Průměrné hodnoty mediánů 2., 3. a 4. kategorie 
analyzovaného Ukázkového portfolia 

Celkově 
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Zajímavé srovnání umožňují výsledky v položkách 17.3. u dotazníkového šetření 

(subjektivní názory studentů na porozumění daným pedagogickým teoriím) a 4.5. 

(úroveň odborného jazyka) a 4.7. (porozumění odborné terminologii a odborným 

teoriím) u kvalitativní analýzy Ukázkových portfolií. Více než 90% studentů PS a 87% 

studentů KS uvedlo, že jim realizace Modelu RVA V umožnila porozumět pedagogické 

teorii (studenti kombinovaného studia volili možnost souhlasím v 64,5%, studenti PS 

v 47,6% - viz tabulka 11). Úroveň odborného jazyka, jež byla zaznamenána 

v portfoliích, dosáhla hodnot 6,8 u studentů PS a 6,06 u studentů KS; porozumění 

pedagogickým teoriím pak byla hodnocena na devíti stupňové škále hodnotami 7,19 

(PS) a 6,26 (KS). 

Možná bychom mohli očekávat celkově vyšší hodnoty v kvalitě písemných produktů, 

a to zejména s ohledem najeden tematický okruh, který studenti zpracovávají, stále se 

však jedná o vcelku příznivé ukazatele, jež se pohybují v horní hranici škály. Navíc je 

zapotřebí zohlednit, že řešené učební úlohy mají vysokou profesní náročnost a integrují 

v sobě dva typy teoreticko-praktických profesních činností - aplikaci teorie do praxe a 

výzkumné šetření odpovídající pedagogické problematiky. 

Rozdíly v průměrných hodnotách mediánů všech položek Ukázkového portfolia 

u studentů prezenčního a kombinovaného studia znázorňuje následující graf 

Dalším ukazatelem 

umožňujícím posouzení 

efektivitu realizovaného 

Modelu RVAV je 

kvalitativní analýza 

verbálních produktů 

učebních činností -

konkrétních výkonů 

studentů u Státní 

závěrečné zkoušky, v rámci které jsou výsledky procesu tvorby, realizace a reflexe 

pedagogického problému studenty obhajovány. 

Zvolenými indikátory kvality výkonu byla: 1. úroveň osvojení odborných 

kontextuálních praktických znalostí z pedagogiky (studentovo porozumění 

teoretickému kontextu řešeného pedagogického problému na základě reflektované 

pedagogické zkušenosti; porozumění vazbám mezi klíčovými pojmy pojmové 
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mapy; 2. úroveň osvojení odborných deklarativních teoretických znalostí 

z pedagogiky (v kontextu řešeného pedagogického problému), bez ohledu na 

studentovo porozumění. K oběma posuzovacím otázkám byla přiřazena pěti stupňová 

numerická posuzovací škála, v níž 1 vyjadřovala nej vyšší stupeň kvality posuzovaného 

indikátoru a 5 nejnižší stupeň kvality posuzovaného indikátoru. Třetí položka tabulky 

uvádí celkový klasifikační stupeň dosažený studenty při Státní závěrečné zkoušce 

z pedagogiky a psychologie. 

Tabulka 14 prezentuje zaznamenané výsledky. 

Tabulka 14 
Prezenční studium 1 2 3 4 5 medián 
Úroveň osvojení kontextuálních znalostí z pedagogiky 13 4 3 1 0 1,47 
Úroveň osvojení deklarativních znalostí z pedagogiky 13 6 1 1 0 1,52 
Celkový klasifikační stupeň z SZZ z pedagogiky a psychologie 13 7 1 0 0 1,42 

Kombinované studium 1 2 3 4 5 medián 
Úroveň osvojení kontextuálních znalostí z pedagogiky 8 9 10 4 0 2,32 
Úroveň osvojení deklarativních znalostí z pedagogiky 10 10 7 4 0 2,32 
Celkový klasifikační stupeň z SZZ z pedagogiky a psychologie 9 14 8 0 0 1,96 

Prezenční + kombinované studium 1 2 3 4 5 m e d i á n 
Úroveň osvojení kontextuálních znalostí z pedagogiky 21 13 13 5 0 2,03 
Úroveň osvojení deklarativních znalostí z pedagogiky 23 16 8 5 0 1,61 
Celkový klasifikační stupeň z SZZ z pedagogiky a psychologie 22 21 9 0 0 1,75 

Výsledky této části výzkumného šetření mají spíše charakter předvýzkumný a 

považuji je za orientační. Jednak byly zkonstruovaným nástrojem posuzovány pouhé 

dva ukazatele kvality výkonu a data zjištěná zvolenou posuzovací škálou navíc 

neumožňují korelační srovnání s výsledky kvalitativní analýzy ukázkových portfolií. 

Jisté potenciálně významné ukazatele však můžeme z dané analýzy číst a mohou být 

verifikovány dalším výzkumným šetřením. 

Opět se ukázal kvalitativní rozdíl v hodnotách výkonu u studentů prezenční a 

kombinované formy studia. V případě úrovně osvojených kontextuálních znalostí 

z pedagogiky jde o hodnotu 1,47 u studentů PS a hodnotu 2,32 u studentů KS. V případě 

pěti stupňové posuzovací škály můžeme rozdíl 0,85 považovat za orientačně významný, 

potvrzující tendenci kvalitativně nižších výkonů u studentů kombinované formy studia, 

jehož příčinu bude žádoucí dále zjišťovat. 

Následující graf přehledně ukazuje ve vzájemném srovnání linii průměrných hodnot 

mediánů dosažených studenty prezenční a kombinované formy studia v kategoriích 
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úrovně kontextuálních a deklarativních znalostí a v kategorii reálně dosaženého 

klasifikačního stupně při Státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie. 

Jak úroveň 

kontextuálních, tak 

deklarativních znalostí 

mají u studentů obou 

forem studia významně 

těsné hodnoty, což se dá 

jednoznačně posoudit ve 

prospěch právě znalostí 

kontextuálních, 

reprezentujících teoreticko-praktické porozumění tematickému okruhu pedagogické 

teorie. I přes to, že studenti před státní zkouškou opětovně studují odborné teoretické 

zdroje k řešenému pedagogickému problému (vyplývá to z rozhovorů), nejsou jejich 

znalosti osvojeny pouze na teoretické, deklarativní úrovni, která ve své podstatě 

neumožňuje jejich praktickou použitelnost. 

Podíváme-li se na kategorii klasifikačního stupně, jsou průměrné hodnoty mediánu u 

studentů obou forem studia nižší, což by mohlo ukazovat na jistou shovívavost 

v hodnocení výkonu členů komise. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledná klasifikační 

známka v sobě integruje výkony při obhajobě jak pedagogické, tak psychologické části 

Ukázkových portfolií, nem možné jasně interpretovat příslušná data. Zkušenosti však 

ukazují, že jsou výkony většiny studentů v obou částech státní zkoušky srovnatelné. Pro 

potvrzení tohoto tvrzení je však zapotřebí ověřit relevantním longitudinálním 

výzkumem. 

V následující kapitole jsou analyzována a interpretována data poslední, třetí fáze 

hlavní etapy výzkumu. 
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4.5.2.4 3. fáze 2. etapy výzkumu - základní soubor, výzkumné metody a techniky 

Třetí fáze druhé etapy výzkumu probíhala v průběhu letního semestru akademického 

roku 2003/2004 a základní soubor tvořily všichni studenti prezenční formy studia 

Učitelství 1. stupně základní školy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kteří 

v daném 7. semestru absolvovali výuku povinného předmětu Pedagogické problémy 

školní praxe 2.. Jednalo se celkem 31 studentů.157 

Předmětem této poslední fáze hlavní etapy výzkumu bylo naplnění čtvrté kategorie 

cílů, jež byly zaměřeny na vybrané podmínky umožňující facilitovat rozvoj výzkumné 

kompetence studentů Učitelství 1. stupně základní školy na Pedagogické fakultě 

Ostravské univerzity. Konkrétně bylo předmětem šetření hodnocení vysokoškolské výuky 

povinných předmětů Pedagogické problémy školní praxe 1., 2. samotnými studenty. 

Vybrané podmínky reprezentovaly, (coby způsoby aktivizace uplatňované v seminářích) 

tři následující dimenze: dimenze osobnosti učitele a výuka předmětu (kognitivní a 

motivační aspekty aktivizačního působení); dimenze sociální (sociální aspekty 

aktivizačního působení); dimenze sebereflektivní, osobnostně-profesní („Jáské" aspekty 

aktivizačního působení). 

Hlavním výzkumným nástrojem byla částečně modifikovaná posuzovací škála 

CLIC (Check - List of Instructional Charakteristics)158. 

Všechny položky v tomto dotazníku jsou uzavřené (výjimkou je poslední položka 

s volnou odpovědí) a tvoří ji posuzovací škály Likertova typu. První kategorie položek 

je zaměřena na kognitivní aspekt (položky 5,6,7,13) a motivační aspekt (položky 

1,2,3,4,8,9,10,11,12) aktivizačního působení učitele. Druhou kategorií položek jsou 

zjišťovány názory studentů na sociální aspekt aktivizačního působení (položky 14.1. -

14. 4.). Třetí kategorii tvoří položky zaměřené na studentovu subjektivně reflektovanou 

míru aktivního zapojení se v seminářích i mimo ně (položky 15.-21.). Čtvrtá kategorie 

položek umožňovala reflektovat názory studentů na přínos posuzovaných předmětů ve 

srovnání s ostatními předměty studovaného oboru (položky 22.-31.). Poslední otevřená 

položka 32. dala prostor k volným odpovědím studentů v oblasti připomínek a 

doporučení k seminářům předmětů Pedagogické problémy školní praxe 1., 2.. Ukázková 

podoba modifikovaného dotazníku je uvedena v příloze č. 7. 

157 I přes to, že daný povinný předmět absolvovalo celkem 31 studentů, ke Státní závěrečné zkoušce se 
přihlásilo pouze studentů 23. Důvody, které ktomu vedly nebyly předmětem výzkumu a dále tudíž 
nebyly zohledňovány. Potenciálně se ale mohly týkat kterékoli domény studijních povinností, jež musí 
studenti před státními zkouškami splnit. 
158 Autorem posuzovací škály je R. G. Hoffman; přeložil ji a upravil J. Mareš. (In: ŠVEC; ŠŤÁVA 2002). 

208 



Další výzkumnou metodou bylo v této fázi řízené polosturkturované interview, jež 

bylo realizováno s 18 studenty prezenční formy studia Učitelství 1. stupně základní 

školy. Rozhovory probíhaly s každým studentem dvakrát až pětkrát po dobu celé etapy 

výzkumu a byly součástí supervízních individuálních konzultací, které studenti 

absolvovali v průběhu všech jednotlivých fází Modelu RVAV. 

Poslední fáze hlavní etapy výzkumu byla zejména centrována na vybrané aspekty 

kvality výuky povinných předmětů studijního oboru Učitelství 1. stupně základní školy 

Pedagogické problémy školní praxe 1., 2.. Tyto aspekty kvality můžeme posuzovat jako 

podmínky a současně předpoklady k úspěšné facilitaci rozvíjení souborů výzkumných 

znalostí tak, jak byly popsány v kapitole 3.4. teoretické části. Obsahové zaměření 

formálního kurikula obou šetřených výukových předmětů odpovídá jednotlivým fázím 

Modelu RVAV a je popsáno v kapitole 1.5.1.1.2. empirické části . Následující kapitola 

je již věnována analýze a interpretaci výsledků závěrečného šetření. 
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4.5.2.5 Analýza a interpretace výsledku 3. fáze 2. etapy výzkumu 

Posuzovací škála CLIC byla distribuována v zápočtovém týdnu po ukončení výuky 

předmětu Pedagogické problémy školní praxe 2. a návratnost dosáhla 100%. 

Respondenty bylo 31 studentů prezenční formy studia. 

Podívejme se nejprve na analyzovaná data ke všem položkám. Komparovány a 

interpretovány budou jednotlivé údaje ve vztazích k vybraným posuzovaným 

podmínkám coby principům umožňujícím rozvíjení výzkumné kompetence. 

V prvních třech kategoriích posuzovali studenti předložené výroky pomocí této škály. 
B D N 

velmi přesný 
popis 

dost přesný 
popis 

přibližně 
přesný popis 

dost nepřesný 
popis 

velmi 
nepřesný 

popis 

nelze posoudit 
popis 

Tabulka 15 
Lčitet a klima (atmosféra) seminářů % A B C D E N 
1. dovedl ocenit, když někdo z nás prezentoval svůj 

názor, myšlenku apod. 58,06 32,25 9,67 
2. do seminářů vnášel zajímavé myšlenky 29,03 61,29 9,67 - - -

3. používal názorných příkladů, ukázek 32,25 41,93 16,12 6,45 3,22 -

4. trval na tom, aby se všechno dělalo přesně tak, jak 

chce on 9,67 3,22 12,9 32,25 38,7 3,22 
5. kladl nám často otázky 32,25 29,03 38,7 - - -

6. otázky byly spíše jednoduché a nevyžadovaly větší 

myšlenkovou aktivitu 3,22 3,22 3,22 51,6 38,7 
7. navozoval a podporoval diskusi v semináři 64,5 29,03 6,45 - - -

8. když se nám něco povedlo, dal nám to najevo 45,16 41,93 3,22 3,22 - 6,45 
9. vzbuzoval zájem o předmět 32,25 48,38 16,12 - - 3,22 
10. bral v úvahu naše názory a připomínky 64,5 35,48 - - - -

11. dobře organizoval práci v semináři 22,58 48,38 25,8 3,22 - -

12. uplatňoval netradiční postupy 9,67 35,48 38,7 6,45 - 9,67 
13. podněcoval nás k přemýšlení 51,6 38,7 9,67 - - -

14. Klima (atmosféra) v seminářích 

14.1. podněcovalo zvídavost 19,35 58,06 16,12 3,22 - 3,22 
14.2. pomáhalo rozvíjet nápady 38,7 45,16 16,12 - - -

14.3. vytvářelo pracovní pohodu 25,8 45,16 25,8 3,22 - -

14.4. vzbuzovalo obavy 6,45 9,67 12,9 32,25 32,25 6,45 
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A B C D E N 
velmi přesný 

popis 
dost přesný 

popis 
přibližně 

přesný popis 
dost nepřesný 

popis 
velmi 

nepřesný 
popis 

nelze posoudit 
popis 

Tabulka 16 
Já: % A B C D E N 

15. v seminářích jsem se aktivně zapojoval(a) do diskuse 19,35 35,48 32,25 12,9 - -

16. v seminářích jsem se cítil(a) dobře 22,58 48,38 19,35 6,45 3,22 -

17. v seminářích jsem také kladl(a) otázky 25,8 35,48 25,8 9,67 3,22 -

18. debatoval(a) jsem o pedagogických problémech i 

mimo semináře 25,8 45,16 19,35 6,45 3,22 
19. snažil(a) jsem se o pedagogické problematice 

dozvědět více 12,9 48,38 32,25 3,22 _ 3,22 
20. semináře mne podněcovaly také k tomu, abych o 

sobě přemýšlel(a) 32,25 32,25 25,8 3,22 _ 6,45 
21. obsah a metody uplatňované v sem. pomáhaly 

rozvíjet moji tvořivost 12,9 32,25 38,7 6,45 - 9,67 
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V poslední čtvrté kategorii posuzovali studenti předložené výroky pomocí této škály: 
A B C D E N 

více než ve 
většině jiných 

předmětů 

více než 
v některých 
předmětech 

stejně jako 
v jiných 

předmětech 

méně než 
v některých 
předmětech 

méně než ve 
většině jiných 

předmětů 

nelze posoudit 

Tabulka 17 
Výuka předmětu ve srovnání s ostatními absolvovanými 

předměty % 

A B C D E N 

22. získal(a) jsem základní faktické znalosti 16,12 38,7 41,93 3,22 - -

23. naučil(a) jsem se aplikovat získané poznatky 32,25 45,16 22,58 - - -

24. naučil(a) jsem se přemýšlet o problematice 

předmětu 35,48 48,38 16,12 _ _ 

25. seznámil(a) jsem se, jak mám získávat další 

poznatky v daném předmětu 25,8 45,16 25,8 3,22 _ 

26. výuka tohoto předmětu rozvíjela v člověku tvořivé 

schopnosti 22,58 48,38 25,8 _ 3,22 
27. předmět přispěl k vypěstování smyslu pro 

zodpovědnost i sebedůvěru 19,35 51,6 19,35 _ 9,67 
28. díky výuce tohoto předmětu se rozšířil můj obzor 29,03 29,03 32,25 3,22 - 6,45 
29. naučil(a) jsem se lépe vyjadřovat 16,12 38,7 29,03 3,22 - 12,9 
30. zjistil(a) jsem, že mi učení v tomto předmětu 

pomohlo porozumět sobě samému, ovlivnilo mé zájmy, 

vlohy, pořadí hodnot 12,9 29,03 41,93 3,22 3,22 9,67 
31. získal(a) jsem nejen určité vědomosti a dovednosti, 

ale vytvořil (a) jsem si i postoje, které jsou dobré pro 

další studium a život 29,03 41,93 22,58 3,22 3,22 

První kategorie položek 5., 6., 7. a 13. zohledňovala kognitivní aspekt aktivizačního 

působení Tyto položky bezprostředně souvisely s jedním z hlavních principů 

umožňujícím rozvíjet výzkumnou kompetenci učitelů, který byl pojmenován jako 

princip rozvíjet dovednosti kritického, tvůrčího myšlení a teoretickou citlivost. Právě 

myšlenkové dovednosti mohou být ve výuce rozvíjeny, klade-li učitel často studentům 

otázky (položka 5.); zda-li jsou otázky spíše jednoduché nebo vyžadují větší 

myšlenkovou aktivitu (položka 6.); zda-li učitel navozuje a podporuje diskusi 

v seminářích (položka 7.) a zda-li studenty podněcuje k přemýšlení (položka 13.). 

Podívejme se na získané názory studentů v přehledném grafu. 
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Učitelova facilitace rozvoje myšlenkových 
dovedností studentů 

• kladl často otázky 

• otázky byly spíše 
jednoduché 

• navozoval diskusi 

O podněcoval nás k 
přemýšlení 

A-velmi přesný popis 
B-dost přesný popis 
C-přibližně přesný popis 
D-dost nepřesný popis 
E-velmi nepřesný popis 
N-nelze posoudit 

Učitelova facilitace rozvoje myši. dov. studentů A B C D E N 

5. kladl nám často otázky 32,25 29,03 38,7 - - -

6. otázky byly spíše jednoduché a nevyžadovaly větší 

myšlenkovou aktivitu 3,22 3,22 3,22 51,6 38,7 
7. navozoval a podporoval diskusi v semináři 64,5 29,03 6,45 - - -

13. podněcoval nás k přemýšlení 51,6 38,7 9,67 - - -

Jako velmi přesný a dost přesný popis považuje více než 61% studentů výrok, že 

učitel v seminářích kladl často otázky, zbývajících přes 37% respondentů zvolilo 

možnost přibližně přesný popis. Také myšlenkovou náročnost otázek potvrdilo více než 

90% respondentů. 93,5% respondentů potvrdilo, že učitel v seminářích navozoval a 

podněcoval diskusi a podněcování k přemýšlení považovalo opět více než 90% studentů 

za velmi nebo dost přesné. Podíváme-li se na položku 24 (tabulka 17), prostřednictvím 

které se zjišťovaly názory studentů na výrok, zda-li se naučili přemýšlet o problematice 

předmětu (ve srovnání s ostatními výukovými předměty), odpovědělo 35,5% 

respondentů volbou více než ve většině ostatních předmětů; 48,4% volbou více než 

v některých předmětech a 16% respondentů volilo odpověď stejně jako v jiných 

předmětech. Zjištěné výsledky jednoznačně vypovídají ve prospěch potvrzení podmínky 

rozvíjení myšlenkových dovednosti jako klíčového předpokladu osvojování výzkumné 

kompetence. Podnětné je rovněž srovnání s ostatními předměty studijního programu. 

Srovnání s těmito výsledky nám umožňují i vybrané položky třetí kategorie dotazníku 

zaměřené na studentovu subjektivně reflektovanou míru aktivního zapojení se 

v seminářích (konkrétně položky 15. a 17.). Téměř 55% respondentů považuje za velmi 

nebo dost přesný popis výrok o vlastním aktivním zapojení se do diskusí, více než 32% 

považuje tento výrok za přibližně přesný a málo přes 16% za popis dost nepřesný. 
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V seminářích potom kladlo otázky přes 61% studentů (výrok považují za velmi nebo 

dost přesný), téměř 26% studentů to vnímá jako přibližně přesné. Položka 29 se ptala 

studentů, zda-li se naučili díky výuce předmětu lépe vyjadřovat (ve srovnání s dalšími 

předměty), což jednoznačně potvrdilo přes 16% respondentů, téměř 39% posuzuje tuto 

kvalitu výrokem „více než v některých předmětech" a 29% volbou odpovědi „stejně 

jako v jiných předmětech". Výsledky můžeme zajité posoudit jako potvrzující předešlé 

interpretace. Navíc se nám zde ukazuje naplňování dalšího klíčového principu, kterým 

je rozvíjení komunikativních dovedností (v kontextu podmínek k osvojování výzkumné 

kompetence). Skutečnost, že výuka posuzovaných předmětů umožňuje rozvíjet 

myšlenkové i komunikativní dovednosti studentů mohou potvrdit také výsledná data 

z položky 1 přisuzující učiteli schopnost ocenit ve výuce prezentované názory a 

myšlenky studentů. S tímto výrokem projevilo souhlas (velmi přesný a dost přesný 

popis) přes 90% respondentů. 

Dalším aspektem již zmiňovaného prvního principu je také rozvoj tvořivého myšlení. 

Můžeme jej posoudit prostřednictvím položek 21 a 26. Téměř 13% studentů považuje 

za velmi přesný výrok, že obsah a metody uplatňované v seminářích pomáhaly rozvíjet 

tvořivost. Přes 32% studentů ho považuje za dost přesný a téměř 39% za přibližně 

přesný. Skutečnost, že výuka tohoto předmětu rozvíjela v člověku tvořivé schopnosti 

posoudilo téměř 23% respondentů volbou více než ve většině jiných předmětů, přes 

48% volbou více než v některých předmětech a téměř 26% toto tvrzení posuzuje stejně 

jako v jiných předmětech. Opět se jedná o výsledky velmi příznivé, prokazující význam 

a jistou legitimitu takto pojaté profesní přípravy učitelů. Nemůžeme však dané výsledky 

přeceňovat zejména pokud jde o posuzování rozvíjení tvořivého myšlení. Zjištěná data 

reprezentují subjektivní názory studentů odrážející také subjektivní teorie tvořivosti, 

které by nemusely odpovídat operacionalizovaným definicím tohoto teoreticky 

komplikovaného konstruktu. Rozvíjení tvořivého myšlení by bylo zapotřebí specificky 

exaktně zkoumat (v kontextu zadaných učebních úloh apod.). Avšak i subjektivně 

vnímané názory studentů na výukový prostor jež umožňující rozvíjet jejich kreativitu 

má v procesech učení se profesi velmi významnou funkci a není možněji bagatelizovat. 

Dalšími zdroji dat tohoto dotazníkového šetření je oblast rozvíjení znalostí, resp. 

názorů studentů na prostor k rozvíjení znalostí, které jim výuka daných předmětů 

umožnila. Na tyto názory se ptaly položky 22, 23, 25 a 28 poslední čtvrté kategorie. 

Studenti posuzovali oblast rozvíjení znalostí ve srovnání s dalšími předměty studijního 

programu. Následující graf s tabulkou zobrazují výsledná data příslušných položek. 
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A-více než ve většině 
jiných předmětů 
B-více než v některých 
předmětech 
C-stejně jako v jiných 
předmětech 
D-méně než 
v některých 
předmětech 
E-méně než ve většině 
jiných předmětů 
N-nelze posoudit 

Rozvíjení znalostí A B C D E N 

22. získal(a) jsem základní faktické znalosti 16,12 38,7 41,93 3,22 - -

23. naučil(a) jsem se aplikovat získané poznatky 32,25 45,16 22,58 - - -

25. seznámil(a) jsem se, jak mám získávat další poznatky 

v daném předmětu 

25,8 45,16 25,8 3,22 

28. díky výuce tohoto předmětu se rozšířil můj obzor 29,03 29,03 32,25 3,22 - 6,45 

Více než ve většině předmětů posuzuje získání základních faktických znalostí přes 

16% studentů, téměř 39% potom více než v některých předmětech. 42% respondentů 

nevidí v této doméně rozdíl ve srovnání s dalšími předměty. Dovednost aplikovat 

získané poznatky v praxi již však vykazují hodnoty mnohem příznivější. Více než ve 

většině jiných předmětů to bylo umožněno přes 32% studentům, více než v některých 

předmětech pak více než 45%. Stejné příležitosti uvádí téměř 23% respondentů. 

Možnost praktické aplikace teoretických poznatků patří k stěžejní doméně Modelu 

RVAV a je potěšující, že ji studenti posuzují příznivě, čímž se potvrdily rovněž závěry 

předcházející fáze této etapy výzkumu. Jako podpůrné k této kategorii dat můžeme 

přiřadit údaje z položky 3 - zda-li učitel používal ve výuce názorných příkladů a ukázek. 

Více než 74% respondentů považuje toto tvrzení za velmi nebo dost přesné a více 

ne 12% za přibližně přesné. 

Možnost osvojovat si jisté procedurální znalosti umožňující získávat další poznatky 

oboru posuzuje téměř 26% studentů výrokem více než ve většině jiných předmětů a 

45% výrokem více než v některých předmětech. Téměř 26% respondentů nevidí 

významné rozdíly. Také rozvíjení procedurálních znalostí umožňující studentům učit se 

učit a učit se poznávat sehrává v pregraduální profesní přípravě učitelů významnou 

roli, jejíž funkční naplňování studenti potvrdili. 
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Rozvíjení znalostí 

• získal jsem základní 
faktické znalosti 

• naučil jsem se aplikovat 
získané poznatky 

• sezn., jak mám získávat 
další poznatky vdaném 
předmětu 

• díky tomuto předmětu se 
rozšířil můj obzor 



Skutečnost, že výuka posuzovaných předmětů celkově rozšířila studentům obzor 

vnímá příznivě v porovnání s většinou jiných předmětů 29% respondentů, s některými 

předměty také 29% a stejně jako v jiných předmětech téměř 26% respondentů. 

Zájem studentů o řešenou pedagogickou problematiku umožňovaly monitorovat 

položky 18 a 19 třetí kategorie dotazníku. Tvrzení „debatoval jsem o pedagogických 

problémech i mimo semináře" potvrdilo jako velmi nebo dost přesný téměř 71% 

studentů a jako přibližně přesný více než 19%. Také snahu dozvědět se více o dané 

pedagogické problematice hodnotilo přes 61% studentů volbou velmi a dost přesný 

popis a přes 32% jako popis přibližně přesný. Také zde můžeme konstatovat, že se 

potvrdily závěry z již interpretovaných výsledků předcházející etapy výzkumu. 
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Druhá kategorie položek dotazníku byla zaměřena na posouzení motivačního 

aspektu aktivizačního působení. I když ve své podstatě všechny posuzované elementy 

výuky mají potenciálně motivační charakter, vybrala jsem pro tuto část interpretace 

zhodnocené názory studentů na jisté podpůrné mechanismy vztahující se k osobnosti 

učitele, vybraným atributům jeho vyučovacího stylu. Analyzovaná data odpovídajících 

položek jsou názorně prezentována v následujícím tabulkovém a grafickém přehledu. 

Učitel 

• do seminářů vnášel 
zajímavé myšlenky 

B trval na tom, aby se dělo 
vše tak, jak chce on 

• dal nám najevo, když se 
nám něco povedlo 

• vzbuzoval zájem o 
předmět 

• dobře organizoval práci v 
semináři 

• uplatňoval netradiční 
postupy 

A-velmi přesný popis 

B-dost přesný popis 

C-přibližně přesný popis 

D-dost nepřesný popis 

E-velmi nepřesný popis 

N-nelze posoudit 

Učitel A B C D E N 

2. do seminářů vnášel zajímavé myšlenky 29,03 61,29 9,67 - - -

4. trval na tom, aby se všechno dělalo přesně tak, jak 
chce on 9,67 3,22 12,9 32,25 38,7 3,22 
8. když se nám něco povedlo, dal nám to najevo 45,16 41,93 3,22 3,22 - 6,45 

9. vzbuzoval zájem o předmět 32,25 48,38 16,12 - - 3,22 

11. dobře organizoval práci v semináři 22,58 48,38 25,8 3,22 - -

12. uplatňoval netradiční postupy 9,67 35,48 38,7 6,45 - 9,67 

Tvrzením, že učitel vnášel do seminářů zajímavé myšlenky považuje za velmi či dost 

přesný přes 90% respondentů; přes 70% studentů si nemyslí, že by učitel trval na tom, 

aby se všechno dělalo přesně tak, jak sám chce. Zjevný projev podpory při studentově 

úspěchu stvrdilo více než 87%. Učitelův zájem o předmět vnímalo téměř 81% studentů. 

Jisté ocenění za dobrou organizaci práce v seminářích učiteli přisoudilo téměř 71% 

studentů, skoro 26% považuje tuto učitelovu dovednost za přibližně přesnou. 

Uplatňování netradičních postupů ve výuce posoudilo přes 45% respondentů jako velmi 

nebo dost přesné, téměř 39% jako přibližně přesné. V této oblasti podpůrných 

motivačních mechanismů můžeme ze získaných výsledků vyvodit příznivé závěry. 
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Další klíčovou podmínkou efektivního učení je pozitivní klima skupinových 

seminářů i individuálních konzultací. Obě formy výuky jsou vedeny coby supervizní, 

nedirektivní s primárně facilitační povahou, což se projevuje rovněž v hodnocení 

studentů ve vztahu k významu a zdroji pomoci, jež jim přisuzují. Potvrzení těchto 

výsledků můžeme vidět i v následujícím přehledu. 

Klima v seminářích 

• podněcovalo zvídavost 

• pomáhalo rozvíjet 
nápady 

• vytvářelo pracovní 
pohodu 

• vzbuzovalo obavy 

A-velmi přesný popis 
B-dost přesný popis 
C-přibližně přesný popis 
D-dost nepřesný popis 
E-velmi nepřesný popis 
N-nelze posoudit 

Klima v seminářích A B C D E N 

14.1. podněcovalo zvídavost 19,35 58,06 16,12 3,22 - 3,22 

14.2. pomáhalo rozvíjet nápady 38,7 45,16 16,12 - - -

14.3. vytvářelo pracovní pohodu 25,8 45,16 25,8 3,22 - -

14.4. vzbuzovalo obavy 6,45 9,67 12,9 32,25 32,25 6,45 

Přes 77% respondentů si myslí, že je velmi či dost přesný výrok, že klima seminářů 

podněcovalo zvídavost, více než 16% volilo možnost přibližně přesný popis. Rozvíjet 

nápady pomáhalo téměř 84% studentů a stejně jako v předcházející položce přes 16% 

studentů považuje toto tvrzení za přibližně přesné. Pracovní pohodu posoudilo příznivě 

téměř 71% respondentů, necelých 26% s tím přibližně souhlasí. 64,5% studentů 

nesouhlasí stvrzením, že by klima na seminářích vzbuzovalo obavy, přesto však asi 

13% respondentů považuje tento výrok za přibližně přesný. I přes skutečnost, že 

studenti nevnímají učitele jako v jistém smyslu autokratického velitele, který trvá na 

přesném dodržování všeho o čem rozhodne, není možné tyto závěry interpretovat jako 

možnost studentů zcela liberálně vstupovat do systému zadaných učebních úloh, jejich 

obsahu či termínů pro jejich splnění. Právě jejich splnění je podmínkou k absolvování 

státní zkoušky a tedy k reálnému ukončení studia a studenti musí být vedeni 

k dodržování domluveného harmonogramu spolupráce ( individuální a skupinové 

konzultace s vyučujícím). Zadané učební úlohy Modelu RVAV jsou odborně velmi 
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náročné, vyžadují systematické dlouhodobé studium a pravidelné konzultace, což 

někteří studenti vnímají s jistými obavami vážícími se zejména k samotné obhajobě 

Ukázkového portfolia před komisí u státní zkoušky. 

Také 16 položka dotazníku umožňovala studentům vyjádřit svůj názor na klima 

seminářů, a to tvrzením „cítil jsem se v nich dobře". S tím souhlasí téměř 71% 

respondentů, více něž 19% považuje tuto odpověď za přibližně přesnou. Součástí 

seminářů jsou také modelové situace, v nichž mají studenti možnost obhajovat svůj 

projekt před kolegy a vyučujícím tak, jako u státní zkoušky. Z rozhovorů se studenty i 

z pozorování jejich výkonů na seminářích je možné konstatovat, že se jedná o více než 

19% studentů (vyjádřili v předešlé položce jisté pochybnosti o tom, že by se cítili ve 

výuce dobře), kteří vnímají situace prezentací a obhajob (byť na seminářích) jako 

v jistém smyslu stresové a tedy subjektivně nepříjemné. Po úspěšném absolvování 

státní zkoušky však zpětně hodnotí tyto možnosti „nácviku" jako pomáhající a 

významné pro konečné zvládnutí situace státnicové. 

Pro podporu pozitivního klimatu na seminářích uvedli tři studenti námět (v otevřené 

položce 32 ) pracovat v menších studijních skupinách do deseti studentů. Velikost 

skupin samozřejmě záleží ne celkovém počtu studentů v příslušném ročníku studia a 

vzhledem k tomu, že nemohou být z personálních důvodů katedry otevřeny více než dvě 

studijní skupiny k tomuto předmětu, pohybuje se v nich počet studentů v rozmezí 16 -

30, což v případě horní hranice není pro konstruktivisticky pojatou výuku příznivé. 
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Zbývající soubor položek byl označen kategorií postoje a hodnoty" a monitoroval 

názory studentů prezenční formy studia na rozvíjení právě postojové složky profesních 

kompetencí. Respondenti posuzovali následující výroky ve vztahu k dalším předmětům 

studijního programu oboru Učitelství 1. stupně základní školy. 

A-více než ve většině jiných 
předmětů 
B-více než v některých 
předmětech 
C-stejně jako v jiných 
předmětech 
D-méně než v některých 
předmětech 
E-méně než ve většině jiných 
předmětů 
N-nelze posoudit 

Postoje a hodnoty A B C D E N 

27. předmět přispěl k vypěstování smyslu pro 

zodpovědnost i sebedůvěru 19,35 51,6 19,35 _ _ 9,67 

30. zjistil(a) jsem, že mi učení v tomto předmětu 

pomohlo porozumět sobě samému, ovlivnilo mé zájmy, 

vlohy, pořadí hodnot 12,9 29,03 41,93 3,22 3,22 9,67 

31. získal(a) jsem nejen určité vědomosti a dovednosti, 

ale vytvořil (a) jsem si i postoje, které jsou dobré pro 

další studium a život 29,03 41,93 22,58 3,22 3,22 

Těměř 71% studentů je ve své podstatě přesvědčeno, že posuzované předměty 

přispěly k vypěstování smyslu pro zodpovědnost a sebedůvěru více než ve většině či 

alespoň v některých předmětech (potvrzuje se tak poslední výše uvedená interpretace). 

Přes 19% toto tvrzení nevidí v porovnání s jinými předměty rozdíl. O tom, že učení 

vdaných předmětech pomohlo studentům porozumět sobě samému, ovlivnilo jejich 

zájmy, vlohy i pořadí hodnot uvažuje přes 42% v kategoriích více než ve většině nebo 

některých předmětů, téměř 42% studentů nevidí rozdíly. Mírně příznivěji pro 

Pedagogické problémy školní praxe 1., 2. vyznívá hodnocení poslední položky, v níž se 

studenti vyjadřovali k názoru, zda-li získali nejen určité vědomosti a dovednosti, ale 

Postoje a hodnoty 
• předmět přispěl k 

vypěstováni smyslu pro 
odpovědnost i 
sebedůvěru 

• učení v tomto předmětu 
mi pomohloporozumět 
sobě samé=mu, o^ivnilo 
mé zájmy, vlohy, pořadí 
hodnot 

• získal jsem nejen určité 
vědomosti a dovednosti, 
ale vytvořil jsem si i 
postoje, které jsou dobré 
pro dalši studium a život 
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vytvořili si také postoje užitečné pro život i další studium. Téměř 71% studentů tento 

výrok hodnotí volbou více než ve většině či některých předmětech a 23% nevnímá 

rozdíl. V tematicky odpovídající položce 20 studenti posuzovali, zda je semináře 

podněcovaly také k tomu, aby o sobě přemýšleli. 64,5% respondentů odpovědělo volbou 

velmi přesný a dost přesný popis, téměř 26% zvolilo možnost přibližně přesný popis. 

Tyto analyzované údaje mohou být posuzovány pouze jako orientační ve vztahu 

k rozvíjejícím se postojům a hodnotám studentů, nemůžeme je přeceňovat a považovat 

za „prokázané" vzhledem k posuzování procesů rozvíjení výzkumné kompetence. Je 

však nutné výzkumně se na tuto komplikovanou doménu zaměřit, systematicky ji 

monitorovat. 

Dostali jsme se na závěr analyticko-interpretační fáze hlavního výzkumného 

šetření a v následující kapitole je učiněn pokus smysluplně shrnout dosažené výsledky 

celého šetření, finálně je interpretovat, diskutovat a posoudit tím naplnění původních 

výzkumných cílů. 

4.6 Závěrečné interpretace a diskuse 

Klíčovým problémem výzkumu byl proces tvorby, řešení a reflexe pedagogických 

problémů tvořící obsahové jádro Modelu reflektivního vyučování s prvky akčního 

výzkumu, který absolvují všichni studenti oboru Učitelství 1. stupně základní školy na 

Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a jehož prostřednictvím se učitelé Katedry 

pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání pokouší u adeptů učitelství 

systematicky rozvíjet jejich výzkumnou kompetenci. Jednotlivé dimenze výzkumných 

cílů vycházely z pokusu detailně a zvíce perspektiv popsat, analyzovat a kriticky 

vyhodnotit cíle, proces i výsledky realizovaného Modelu RVAV jako prostředku 

rozvíjení souboru výzkumných znalostí studentů učitelství. 

V první etapě výzkumného šetření se podařilo specifikovat cílová i obsahová 

východiska Modelu reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu, operacionalizovat 

výukové cíle, učební úlohy a činnosti studentů v jeho jednotlivých fázích: projektové, 

realizační a reflektivní. Detailní zpracování formálního kurikula Modelu RVAV tak 

umožňuje jeho případnou modifikaci pro potřeby dalšího profesního vzdělávám učitelů, 

které bezpochyby vyžaduje také prostor k rozvíjení kompetencí umožňujících realizaci 

akčních a evaluačních výzkumů vlastní pedagogické praxe. 
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Druhá etapa výzkumu byla zaměřena na ověření možností Modelu RVA V rozvíjet 

výzkumnou kompetenci studentů učitelství, posoudit její úroveň pomocí kvalitativní 

analýzy písemných a verbálních produktů učebních činností studentů a současně jejich 

názorovou perspektivou celý proces tvorby pedagogického díla reflektovat. Z výsledků 

šetření můžeme konstatovat následující závěry. 

V závěrečných třech semestrech studia adepti učitelství systematicky řeší soubor 

učebních úloh s teoreticko praktickou povahou a písemně zpracované závěry 

realizovaných profesních činností završují obhajobou Ukázkového portfolia u Státní 

závěrečné zkoušky z pedagogiky. Studenti tak dostávají obsahově profesně funkční 

prostor k tvorbě vlastního pedagogického díla umožňující zprostředkování poznání 

vybraných oblastí pedagogické vědy, činnostní poznání výzkumné práce a v neposlední 

řadě také profesní sebereflexi. Svým činnostním, profesně zkušenostním charakterem 

vytváří Model RVA V podmínky k smysluplnému učení mající aktivní, metakognitivní, 

autoregulovanou dimenzi. Svými cílovými východisky a obsahovým zaměřením se blíží 

k relevantnímu výzkumnému projektu akčního, evaluačního typu a reálně tak umožňuje 

adeptům učitelství poznat nároky výzkumné práce, profesní požadavky i možnosti, 

které s sebou jeho realizace nese, čímž může napomáhat k uvědomění si výzkumných 

znalostí coby atributů výzkumné kompetence. 

Jak mohou učební úlohy jednotlivých fází Modelu RVA V facilitovat rozvíjeni 

dílčích složek výzkumné kompetence? 

Možnost volby tématu pedagogického problému umožňuje studentům dlouhodobě 

a do hloubky zkoumat oblast k níž jsou motivováni. Výzkum ukázal, že pro studenty 

kombinovaného studia jsou těmito motivačními zdroji zejména vlastní praktické 

zkušenosti, což se pozitivně projevuje také v pokusech ji inovovat: „...tato praxe mi 

přinesla mnoho poznatků a výsledky využívám, ubezpečila mě ve správnosti mých 

postupů, potvrdila některé mé dojmy... "... "...využívám pestrých kombinací metod a 

forem, které jsem měla možnost si vyzkoušet a ověřit jejich účinnost..."... "do 

vyučování zahrnuji pedagogickou diagnostiku (dotazníky, sociální 

testy)..."... "zaznamenávám průběžně chování žáků na pozorovací archy..." 

(studentky kombinovaného studia). Nemalé je rovněž procento studentů prezenčního 

studia nechávajících se inspirovat průběžnou a souvislou pedagogickou praxí. 

Nezanedbatelná je také četnost studentů volících si téma, které je dlouhodobě zajímá. 

Mnoho studentů ale přivede k volbě tématu konzultant, vyučující příslušných 

předmětů. 
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Studium odborné literatury nemá v Modelu RVAV podobu pouhého formálního 

pamětného učení, ale vzhledem k navazujícím úlohám vede studenty k potřebě 

funkčního porozumění předpokládající kritickou komparaci rozličných odborných 

zdrojů a napomáhá tímto k rozvoji teoretické citlivosti. Tu studenti potřebují rovněž 

v navazujících fázích realizační a reflektivní, jak ukázaly výsledky výzkumu. Většina 

studentů se až do finální fáze, kterou je obhajoba Ukázkového portfolia u státní 

zkoušky, neobejde bez průběžného teoretického studia zprostředkovávající tímto 

rozvíjení kontextuálních znalostí, poněvadž vychází z reflektované pedagogické 

praxe: „...pomohlo mi to uvědomit si praktické poznatky a převést je do teorie... 

oživilo to mé teoretické vědomosti..." (studentky prezenčního studia)... "více se 

zaměřuji na aplikaci poznatků nastudovaných autorů k řízení efektivního 

vzdělávacího procesu... " (studentka kombinovaného studia). 

Kritická komparace odborných teoretických zdrojů, odborné nároky kladené na 

analýzu a interpretaci výzkumných dat a vyhodnocení závěrů k řešení pedagogického 

problému napomáhají rozvíjet kritické myšlení adeptů učitelství, jehož 

prostřednictvím se rovněž tříbí odborná terminologická zdatnost: „...musel jsem 

znovu a znovu číst tu knížku, přemýšlet nad ní, znovu se vrátit k informacím 

z výzkumu a potom zase číst a přemýšlet a až teď jsem tomu konečně porozuměl... " 

(student kombinovaného studia). 

Oblast tvůrčího myšlení definuje R. Sternberg (2001) jako dovednost „najít ten 

správný problém". S velkým zjednodušením můžeme konstatovat, že celý proces 

realizace Modelu RVAV doprovází ono hledání problémů spolu s krátkodobou, zato 

detailní analýzou četných pedagogických situací, jež v sobě nesou implicitní podněty 

k řešení. Rovněž studenti potvrdili, že jim systém realizovaných profesních činností 

vytvořil prostor k rozvíjení tvůrčího myšlení. Jak již bylo uvedeno, je konstrukt profesní 

tvořivosti velmi komplikovaný a obtížně diagnostikovatelný a jeho přítomnost 

v rozvíjení výzkumné kompetence je potřebné samostatně výzkumně šetřit. 

Rozvíjení pozorovacích schopnosti, sociální a etické vnímavosti umožňuje 

studentům samotná realizační fáze Modelu RVAV. Z výzkumu vyplynulo, že 

k nejpoužívanější výzkumné metodě patří, vedle dotazníků a rozhovorů, právě 

pozorování a většina studentů komunikovala obtíže doprovázející tento zdánlivě snadný 

výzkumný nástroj: „...nejprve jsem chtěla pozorovat celou třídu, ale nebylo možné 

soustředit se na vyučování, současně s tím pozorovat všechny žáky a výsledky 

zaznamenávat do archu, nakonec jsem vybrala je několik žáků, i tak to ale bylo 

223 



náročné... "... "...zápisky z pozorování jsem si neudělala hned po výuce, myslela jsem, že 

si na všechno potřebné později vzpomenu a byla jsem zaskočená, že ne...musela jsem 

pozorování realizovat ve třídě znovu..." (studentky kombinovaného studia). Zejména 

realizované rozhovory s učiteli z praxe, vedením školy a zástupci rodičů umožňuje 

studentům rozvíjet potřebnou komunikativní zdatnost a sociální citlivost. Nahlédnutí do 

jistého „soukromí" žáků, jejich primárních rodin i „vyučovacího světa" učitelů pomáhá 

reflektovat etické hranice výzkumu, údajů vněm zpracovávaných: „...nevěděla jsem, 

jak sdělit třídní učitelce závěry z výzkumu, nebyly pro ni příliš lichotivé, ale mohla by si 

zároveň uvědomit, co by bylo dobré změnit na jejím vlastním vyučování, na vztahu 

k dětem..." (studentka prezenčního studia). 

Reflektivní dovednosti umožňuje Model RVAV rozvíjet na všech čtyřech úrovních 

tak, jak je vymezil M. Van Maněn (1977)'59. Technicky racionální reflexi umožňuje již 

primární rozhodování o tématu pedagogického problému, jeho formulace do podoby 

problémové otázky, první pokusy vizuálně zachytit aktuální stav individuálního 

porozumění danému odbornému tématu v pojmové mapě a uvědomit si, čemu jako 

student rozumím, a které odborné zdroje musím prostudovat. Kontextuální reflexi 

zprostředkovává studentům konfrontace teorie a praxe, řešení pedagogických problémů 

s ohledem na osobní i profesní zkušenosti a využívání teoretických znalostí k intervenci 

do praxe, řešení zkoumaných problémů. Právě v těchto situacích se, podle M. Van 

Maněna, rozvíjejí praktické kontextuální znalosti učitele. Nejvyšší úroveň reflexe -

kritická - je potenciálně rozvíjena pomocí předcházejících úrovní. Kritická reflexe se 

realizuje v širokém kontextu sociálních situací a učitelé při ní uplatňují hluboce 

strukturované znalosti. Ty jsou, včetně dalších teoretických zdrojů, podrobovány 

následné kritické analýze, čímž umožňují učiteli zvažovat více alternativ řešení 

problému, rozhodovat o implementaci vhodných variant a uvědomovat si potenciální 

konsekvence, jež mohou přinášet. Jsou-li studenti již v průběhu pregraduální přípravy 

vedeni k detailní kritické analýze vybraných pedagogických problémů v rovině 

teoretické i prakticko-vyzkumné, učí se kromě intuice používat také zdroje umožňující 

stavět svá profesní rozhodnutí na vysoce odborných fundamentech a budovat tak 

profesní status učitelství coby expertní profese a současně s tím i vlastní profesní 

identitu a sebevědomí. 

Odborné metodologické znalosti jsou posledním principem, který byl pojmenován 

jako klíčová podmínka k rozvíjení výzkumné kompetence. I když Model RVAV 

159 Viz kap. 3.1 teoretické části práce. 
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obsahuje pouze vybrané prvky akčního výzkumu, svými jednotlivými etapami odpovídá 

jisté klasické proceduře výzkumného šetření. Klademe u studentů důraz na 

metodologickou správnost realizovaných výzkumných šetření, vedeme je 

k uvědomování si požadavků kladených na akční, evaluační výzkumy, avšak zejména 

na přínos, který mohou mít pro jejich vlastní učitelskou praxi. 

Možnosti a podmínky k rozvíjení výzkumné kompetence prostřednictvím 

realizovaného povinného formálního kurikula zakomponovaného do pregraduálního 

studia tvoří jen jednu složku umožňující posoudit proces tak komplikovaný. Následně je 

zapotřebí posuzovat také další dimenze úrovně osvojování systému výzkumných 

znalostí. A těmi jsou reálné produkty učebních činností studentů. 

Další cílovou strukturu tvořila v tomto výzkumu kvalitativní analýza dvou 

učebních produktů: pedagogické části Ukázkového portfolia jako písemného záznamu 

výsledků jednotlivých učebních úloh dílčích fází Modelu RVA V a verbálního výkonu 

studentů u Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie jako obhajoby 

Ukázkového portfolia. 

Pro účely indikování kvality písemných produktů učebních činností byl 

zkonstruován a v hlavním výzkumu ověřen výzkumný nástroj - kvalitativní technika 

školující strukturace, která umožňovala na numerické devítistupňové škále zachytit 

indikátory kvality základních třech kategorií Ukázkového portfolia: teoretického 

konspektu ke klíčovým pojmům pedagogického problému; metodiky výzkumného 

šetření (zvolené výzkumné metody a techniky); reflexe výzkumného šetření (analýza a 

interpretace shromážděných dat, formulace závěrů). Byly posuzovány následující 

položky: 2. kategorie (teoretický konspekt ke klíčovým pojmům pedagogického 

problému) obsahová validita teoretického konspektu; logická struktura teoretického 

konspektu; zařazení pedagogického problému do širšího teoretického kontextu; 

odborná úroveň teoretického konspektu; 3. kategorie- metodika výzkumného šetření 

(zvolené výzkumné metody a techniky) výběr výzkumných metod a technik odpovídá 

zvolenému pedagogickému problému; jasně vymezené druhy a cíle výzkumných metod a 

technik; četnost použití standardizovaných nebo studentem modifikovaných či 

konstruovaných výzkumných nástrojů; 4. kategorie- reflexe výzkumného šetření 

(analýza a interpretace shromážděných dat, formulace závěrů) výstižnost a 

srozumitelnost závěrečné písemné reflexe; přehlednost závěrečné písemné reflexe; 

obsahová validita závěrečné písemné reflexe; smysluplná a výstižná integrace odborné 

teorie do výsledných interpretací; úroveň odborného jazyka; smysluplný a výstižný 
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výběr příkladů ze souvislé pedagogické praxe; porozumění odborné terminologii a 

odborným teoriím. 

Další analyzovanou kategorií Ukázkového portfolia byly pojmové mapy coby 

vizuální reprezentace hloubky porozumění teoretickému kontextu vybraného 

pedagogického problému. Zde byla použita kvantitativní technika kladného a záporného 

skórování, která umožňovala zjišťovat tzv. míru elaborovanostipojmové mapy. 

Následujícím produktem učebních činností studentů umožňujícím posoudit úroveň 

rozvíjených výzkumných znalostí byla jeho verbální podoba - studentův výkon u 

Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie.160 

Navržený výzkumný nástroj umožňoval posoudit pouze dva vybrané indikátory 

kvality výkonu, kterými byly: úroveň osvojení odborných kontextuálních praktických 

znalostí z pedagogiky (studentovo porozumění teoretickému kontextu řešeného 

pedagogického problému na základě reflektované pedagogické zkušenosti; porozumění 

vazbám mezi klíčovými pojmy pojmové mapy a úroveň osvojení odborných 

deklarativních teoretických znalostí z pedagogiky (v kontextu řešeného pedagogického 

problému), bez ohledu na studentovo porozumění. K oběma posuzovacím otázkám byla 

přiřazena pěti stupňová numerická posuzovací škála. 

Výsledky šetření ukázaly, že všechny posuzované položky Pedagogické části 

Ukázkových portfolií dosáhly vysokého stupně hodnocení kvality, a to u studentů obou 

forem studia. Na numerické škále 1 (nejmenší stupeň kvality - 9 (nejvyšší stupeň 

kvality) se hodnoty pohybovaly v horní polovině škály. Analýza však prokázala jisté 

zajímavosti. Studenti kombinovaného studia dosáhli v průměru o 0,72 stupně škály 

menších hodnot ve srovnání se studenty studia prezenčního, přičemž v některých 

položkách se rozdíly pohybovaly až do dvou stupňů škály. Ve druhé a třetí kategorii 

dosáhli nejnižších hodnot studenti PS v položce: odpovídající výběr výzkumných metod 

a technik (v kontextu řešeného pedagogického problému): 7,66; studenti KS v položce: 

jasně vymezené druhy a cíle jednotlivých výzkumných metod a technik: 5,96. nejvyšší 

hodnoty dosáhli v této kategorii shodně studenti obou forem studia, a to v položce: 

obsahová validita teoretického konspektu: 8,38 (PS) a 6.83 (KS). Ve čtvrté posuzované 

160 Jak bylo uvedeno, jedná se v případě studijního oboru Učitelství 1. stupně základní školy o 
integrovanou státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie. Student je po jejím úspěšném 
ukončení klasifikován jedním stupněm, avšak obhajuje dvě části ukázkového portfolia, týkající se 
pedagogického a samostatně pak také psychologického problému. Tato skutečnost komplikuje 
posouditelnost kvality výkonu pomocí standardního klasifikačního stupně, poněvadž zahrnuje hodnocení 
jak zkoušejícího z pedagogiky tak z psychologie. 
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kategorii byly rovněž zajímavé shody v případě nej nižších a nej vyšších hodnot. Nej nižší 

hodnoty vykazovaly výsledky u položky vztahující se k smysluplné a výstižné integraci 

odborné teorie do výsledných interpretací: 6,61 (PS a 4,93 (KS); nej vyšší hodnoty 

dosáhly výsledky u položky: smysluplný a výstižný výběr příkladů ze souvislé 

pedagogické praxe: 8,42 (PS) a 7,33 (KS). 

Míra elaborovanosti pojmových map byla v obou posuzovaných formách studia 

velmi vysoká a prokázala žádoucí úroveň porozumění řešenému pedagogickému 

problému, které má v první fázi charakter teoretický, v průběhu realizační fáze a ke 

konci fáze reflexivní však nabývá stále více povahu praktickou. U kladného skórování 

dosáhli studenti PS v průměru 24,5 bodů a studenti KS 24,06 bodů; u záporného 

skórování jsou hodnoty rovněž velmi blízké, a to 2,07 u studentů PS a 1,06 u studentů 

KS. 

Podobné rozdílnosti se ukázaly také v analyzovaných výkonech studentů při státní 

zkoušce. V kategorii úrovně osvojení odborných kontextuálních praktických znalostí 

z pedagogiky dosáhli studenti prezenčního studia průměrné hodnoty (na pětistupňové 

numerické posuzovací škále 1 (nejvyšší stupeň kvality - 5 (nejnižší stupeň kvality) 1,47 

a studenti kombinovaného studia pak 2,32. V druhé kategorii úrovně osvojení 

odborných deklarativních teoretických znalostí z pedagogiky dosáhli studenti PS 

průměrnou hodnotu 1,52 a studenti KS 2,32. Kvalita obou typů indikátoru dosáhla 

velmi těsné hodnoty, a to u studentů obou forem studia. Průměrným klasifikačním 

stupněm (vyjadřujícím kvalitu integrovaného výkonu při obhajobě pedagogické i 

psychologické části portfolia) byla u studentů PS hodnota 1,42 a u studentů KS 1,96. 

Výzkumný nástroj zkonstruovaný pro kvalitativní obsahovou analýzu Pedagogických 

částí Ukázkových portfolií odpovídal svou strukturou i obsahem jednotlivých 

posuzovaných položek komplexitě klíčových atributů Pedagogické části Ukázkového 

portfolia. Pro ověření a zajištění jeho validity a reliability bude nutné (v případě 

pokračování výzkumu) přizvat minimálně další dva nezávislé posuzovatele, odborníky 

v dané problematice, a získané výsledky podrobit statistické korelační analýze. 

Výzkumný nástroj určený k hodnocení kvality výkonu studentů při státní zkoušce 

bude potřeba detailněji strukturovat a vytvořit v něm položky, jež by zachytily další 

indikátory kvality tohoto verbálního produktu učebních činností. Rovněž u tohoto 

nástroje bude potřeba podrobit ukazatele validity a reliability expertnímu šetření a 

umožnit provedení statistické korelační analýzy získaných výsledků. 
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Třetí dimenzi cílů a zároveň další perspektivu v ověřování Modelu RVA jako 

prostředku rozvíjení výzkumné kompetence studentů učitelství 1. stupně základní školy 

tvořily názory studentů na realizovaný systém profesních činností jednotlivých fází 

tvorby, realizace a reflexe pedagogického problému. 

Pro tuto kategorii cílů byla zkonstruována, vpředvýzkumu testována, následně 

modifikována a opětovně v hlavním výzkumu ověřena výzkumná technika Dotazníku 

pro reflektování tvorby, řešení a reflexe pedagogického problému. Z výsledků 

dotazníkového šetření a i s dalších analyzovaných a interpretovaných dat vzešlých 

z realizovaných polostrukturovaných interview vyplynuly následující závěry. 

I přes skutečnost, že míra subjektivně vnímané náročnosti jednotlivých fází Modelu 

RVAV pohybovala u studentů obou forem studia v horní polovině devítistupňové 

numerické škály, shodovali se studenti na smysluplnosti takto pojatého systému 

učebních úloh, na významu, kterou bude mít pro jejich budoucí učitelskou profesi. 

Pokud bychom se podívali konkrétněji na míru náročnosti jednotlivých fází, příčiny 

obtíží a zdroje pomoci při jejich řešení mohli bychom postihnout následující 

zajímavosti. 

1. fázi projektivní teoretickou a projektivní metodologickou vnímali jako méně 

náročnou studenti kombinovaného studia ( na devíti stupňové numerické škále se jedná 

o rozdíl 0,35). Průměrnou hodnotou náročnosti se stala míra 5,6. Jako spíše náročnější 

vnímali studenti obou forem studia formulaci pedagogického tématu do podoby 

problémové otázky (její konkretizace, tematické zúžení do výzkumem postihnutelné 

formy); tvorbu pojmové mapy a dále výběr a tvorbu výzkumných nástrojů. Jako 

nejvýznamnější zdroj pomoci uvedlo shodně 92% všech studentů individuální 

konzultace s vyučujícím, avšak také studium odborné literatury, skupinové konzultace 

s kolegy a vyučujícím včetně konzultací v mimovýukovém čase obdrželi významnou 

míru podpory. Úroveň porozumění studované teorii k vybranému pedagogickému 

problému většina studentů hodnotila jako velmi dobrou, „...měla jsem sklon 

shromažďovat další a další odborné zdroje, nakonec jsem musela kriticky zvážit, které 

knížky souvisí s mým problémem, a kterým rozumím, vyhovují mi a s názory autora 

souhlasím... "... "...když jsem se pokusila udělat si poprvé pojmovou mapu zjistila jsem, 

že tomu vůbec nerozumím, musela jsem dále studovat, ale nakonec se to, myslím, 

podařilo, rozumím tomu určitě více než na začátku... "(studenti obou forem studia). 

Potřebu dále studovat odborné teoretické zdroje také ve druhé, realizační fázi 

vnímala většina studentů obou studijních forem. V pojetí náročnosti se opět lišili 
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studenti KS. Posuzovali ji jako méně náročnou o 0,4 bodu. Průměrná hodnota 

náročnosti dosáhla 5,1 (PS 5,3; KS 4,9). V etapě sběru dat se studenti nepotýkali 

s problémy jistého náhlého neporozumění řešenému problému, ani s obtížemi 

s použitím vybraných diagnostických nástrojů. Jako náročné studenti obou forem studia 

posuzovali integraci dvou typů profesních činností - vyučovacích a výzkumných. 

„...potřebovala bych asistenta, který by mi vyplňoval pozorovací archy..." 

... "...pozorovat celou třídu a zároveň řídit výuku bylo velmi obtížné..." (studenti obou 

forem studia). I přes popsané kurikulární změny v oblasti souvislých závěrečných praxí 

někteří studenti vnímali časovou tíseň a jako velmi obtížné posuzovali zvládnutí všech 

úkolů souvislé závěrečné praxe, souvislé projektové praxe a nároky výzkumného 

šetření. Zpravidla se tyto typy obtíží vyskytují u studentů prezenčního studia, kteří mají 

malou podporu cvičných třídních učitelů praxe a zástupců vedení školy, jež využívají 

jejich přítomnost např. k suplování za nepřítomné učitele. Takovéto případy bude 

zapotřebí předem vyloučit a důkladněji zástupce cvičných škol informovat o struktuře a 

náročnosti zadaných úloh. 

Většina studentů kladně posuzovala časové sloučení souvislé projektové a 

závěrečné praxe vytvářející sedmitýdenní prostor k realizaci plánovaných profesních 

činností, což se pozitivně projevilo také v absolutní nepřítomnosti tendence falzifikovat 

data výzkumného šetření. 

3. reflektivní fázi Modelu RVAV posuzovali studenti jako náročnou průměrnou 

hodnotou na škále 5,4. v této fázi se projevil největší rozdíl v hodnocení studentů PS a 

KS. Zástupci kombinovaného studia ji posuzovali coby méně náročnou o 1,2 stupně (PS 

6,1; KS 4,9). Zajímavé jsou tyto hodnoty zejména v komparaci s výsledky kvalitativní 

analýzy portfolií, v nichž právě studenti dálkového studia dosáhli nižších hodnot. 

Příčinu těchto rozdílů bude zapotřebí dále šetřit. 

Specifické obtíže studentů při řešení zadaných učebních úloh souvisely především s 

nároky kladenými na analýzu a interpretaci získaných dat. V prvních pokusech studentů 

obou forem studia hledat odpověď na řešenou problematiku se často objevuje tendence 

povrchně vyhodnocovat data, zjednodušeně a jazykem praxe posuzovat závěry šetření a 

nereflektovat odborné teorie. Průběžné individuální konzultace sehrávají důležitou 

supervizní roli, bez které se mnozí studenti neobejdou. Někteří respondenti ale vnímali 

poslední fázi Modelu RVAV jako snažší v porovnání s předcházejícími etapami. 

„...sebereflexe byla jednodušší než fáze 1. a 2., jelikož jsem čerpala z praxe a 

z nastudované literatury... "... "...sebereflexe se mi psala lépe než úvodní přípravná část, 
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již jsem byla hlouběji seznámena a problematikou... "... "...reflexi jsem po vytvoření 

omylem z PC vymazala, napsala jsem ji znovu a lépe..." (studenti kombinovaného 

studia). 

Opět i ve finální fázi se jednoznačně potvrdil jako zdroj pomoci studentů obou 

forem studia individuální konzultace s vyučujícím (83% respondentů). Nezanedbatelné 

však opět bylo studium odborné literatury, konzultace studentů mimo výuku a 

skupinové konzultace ve výuce. Ty vnímali, coby pomáhající, spíše studenti 

prezenčního studia, a to vzhledem k míře přímé výuky, která je v této formě studia 

umožňuje. 

Psychosociální klima seminářů bylo předmětem hodnocení studentů prezenční 

formy studia také v poslední kategorii cílů výzkumu a bylo součástí podmínek 

facilitujících proces rozvíjení výzkumné kompetence adeptů učitelství. Studenti 

zejména oceňovali, že klima podněcovalo zvídavost, pomáhalo rozvíjet nápady a 

vytvářelo pracovní pohodu. 

Učiteli přisuzovali projevovaný zájem o předmět a vnášení zajímavých myšlenek a 

skutečnost, že rozvíjel myšlenkové dovednosti častým kladením otázek vyžadujících 

složitou myšlenkovou aktivitu, podněcoval studenty k přemýšlení, navozoval a 

podporoval diskusi. Studenti rovněž přiznali, že jim výuka v seminářích pomohla 

rozvíjet smysl pro zodpovědnost a sebedůvěru, a že kromě vědomostí a dovedností 

umožňovala také osvojování si postojů a hodnot přínosných pro další studium i život. 

Pro tuto kategorii cílů použitá standardizovaná technika posuzovací škály CLIC se 

osvědčila jako efektivní v zjišťování názorových stanovisek studentů na vybrané 

atributy kvality výuky. Struktura a obsah jednotlivých položek navíc umožnila funkční 

komparaci s navrženým dotazníkem pro reflektování tvorby, realizace a řešení 

pedagogického problému. 

Poslední, avšak neméně důležitým předmětem šetření byla doména znalostí. 

Kromě faktických znalostí pomohla studentům výuka v rozvíjení dovedností poznatky 

aplikovat a další získávat, čímž se potvrdily také závěry prvního dotazníkového šetření. 

V jeho výsledcích se ukázalo, že realizovaný Model RVAV studentům obou forem 

studia pomohl porozumět pedagogické teorii, výzkumným metodám včetně významu 

jejich použití a mnoha studentům kombinovaného studia umožnil implementovat do 

vlastní pedagogické praxe žádoucí změny. Významná většina studentů by i po tak 

náročné a dlouhodobé přípravě nezvolila návrat k tradiční podobě státní závěrečné 

zkoušky. 
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„Forma Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie jako obhajoba 

projektu se mi zdá velice šťastný nápad." (studentka prezenčního studia). Tato 

autentická slova náleží bezesporu paní profesorce Haně Lukášové. S pomocí jisté 

osobní statečnosti, odhodlání a vysoké odborné erudovanosti prosadila inovativní 

změny kurikula přípravného vzdělávání učitelů primární školy na Pedagogické fakultě 

Ostravské univerzity, jehož ovoce mohou studenti spolu s vyučujícími dnes sklízet. 
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ZÁVĚRY 

Závěry metodologické 

Obecně vymezeným výzkumným problémem předkládané disertační práce se stal 

Model reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu. Snahou bylo ověřit a 

vyhodnotit jeho možnosti v procesu rozvíjení výzkumné kompetence u studentů 

Učitelství 1. stupně základní školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 

V dílčích cílech byla pozornost věnována detailní operacionalizaci výukových cílů, 

učebních úloh a činností studentů v procesech tvorby, řešení a reflexe pedagogického 

problému tvořící obsahové jádro Modelu reflektivního vyučování s prvky akčního 

výzkumu a následně také snaha pomocí komplexní výzkumné strategie reflektovat 

možnosti a kvalitu úrovně rozvíjejícího se systému odborných výzkumných znalostí 

jako komponenty výzkumné kompetence studentů učitelství. 

Zvolená komplexní výzkumná strategie kombinující jak kvantitativní tak 

kvalitativní postupy zpracovávání a vyhodnocování získaných údajů umožnila 

analyzovat a reflektovat řešenou problematiku z více perspektiv. Podařilo se zachytit 

a vyhodnotit názory studentů coby subjektů a aktérů Modelu RVAV na zdroje i 

příčiny obtíží při jeho realizaci, způsoby řešení těchto nesnází i důležitost nabízených 

zdrojů vnější pomoci; subjektivně vnímanou míru odborné náročnosti jednotlivých 

učebních úloh i názory na jejich smysluplnost, význam jež mohou mít pro učitelskou 

profesi i pomoc v porozumění pedagogickým teoriím. Navržený a testovaný dotazník 

se coby klíčový výzkumný nástroj pro tuto část výzkumných cílů osvědčil. Bylo by 

možné dále pracovat na precizaci rozsahu a struktury sytému položek, které by však 

v detailnější podobě mohly přinést riziko snížené validity vzhledem k vysoké časové 

náročnosti potřebné pro soustředěné vypracovávání samotnými respondenty. Pro 

tyto účely by bylo do budoucna vhodné doplnit výzkumnou strategii o detailní 

polostrukturovaná interview, která by se realizovala s vybranými studenty průběžně 

po celou dobu řešení Modelu RVAV v jeho jednotlivých fázích. Bylo by rovněž 

žádoucí uvažovat o dalších, kvalitativních technikách např. reflektivního deníku či 

technice nedokončených vět umožňující detailně postřehnout všechna možná úskalí 

takto pojaté části pregraduální přípravy učitelů primární školy, a to v komplexu 

celého studia, všech dalších studijních učebních úloh a profesních činností, které se 

váží také k ostatním předmětům kurikula i k samotnému závěru studia. 
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Jako správný směr v posuzování úrovně kvality rozvíjení systému výzkumných 

znalostí studentů učitelství se ukázaly také navržené techniky indikování kvality jak 

písemných tak verbálních produktů učebních činností v procesu rozvíjení výzkumné 

kompetence. Obě testované kvalitativní techniky škálující strukturace však bude 

nutné podrobit expertním zkouškám validity a reliability, dále precizovat a 

modifikovat posouditelné indikátory kvality těchto produktů. Jako nedostačující se 

ukázala zejména technika posuzování vybraných indikátorů kvality verbálního 

výkonu studentů u Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie. Bylo již 

poukázáno na její spíše předvýzkumný charakter, který bude potřeba dále 

metodologicky rozvíjet. 

Závěry praxeologické 

Závěry výzkumného šetření ukázaly, že Model reflektivního vyučování s prvky 

akčního výzkumu umožňuje facilitovat u studentů učitelství primárního vzdělávání 

rozvoj výzkumné kompetence, systému vybraných výzkumných znalostí a respektuje 

výše popsané principy coby předpoklady k osvojování této specifické profesní 

domény. Je nutné poznamenat, že se jedná o jistou elementární úroveň rozvíjející se 

kompetence realizující se v přípravné etapě vysokoškolské přípravy adeptů učitelství. 

Model RVAV svým činnostním, profesně zkušenostním charakterem funkčně vytváří 

studentům učitelství prostor k smysluplnému učení mající aktivní, metakognitivní, 

autoregulovanou dimenzi. Svými cílovými východisky a obsahovým zaměřením se 

blíží k relevantnímu výzkumnému projektu akčního, evaluačního typu a reálně tak 

umožňuje adeptům učitelství poznat nároky výzkumné práce, profesní požadavky i 

možnosti, které s sebou jeho realizace nese, čímž může napomáhat k uvědomění si 

výzkumných znalostí coby atributů výzkumné kompetence. 

Podařilo se rovněž specifikovat cílová i obsahová východiska Modelu reflektivního 

vyučování s prvky akčního výzkumu, operacionalizovat výukové cíle, učební úlohy a 

činnosti studentů v jeho jednotlivých fázích: projektové, realizační a reflektivní. Bylo 

by žádoucí modifikovat tuto část formálního kurikula studijního obou Učitelství 1. 

stupně základní školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity pro potřeby dalšího 

profesního vzdělávání učitelů. Prostor k rozvíjení kompetencí umožňujících realizaci 

akčních a evaluačních výzkumů vlastní pedagogické praxe v něm musí být jednoznačně 

vymezen. 
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Analýzou výsledků výzkumu můžeme konstatovat, že se prokázala efektivita 

individualizovaných a skupinových výukových strategií coby podpůrných pro tvorbu 

kontextuálních výzkumných znalostí studentů učitelství jako komponenty výzkumné 

kompetence a stejně tak význam kreditového ohodnocení, který je Modelu RVA V 

v kurikulu daného studijního programu věnován. Vzhledem k náročnosti takto pojaté 

profesní přípravy je však stále diskutabilní jeho výše. Z celkového počtu 192 kreditů 

v povinných předmětech je Modelu RVA V vymezeno pouhých 9 kreditů. Diskutabilní 

je rovněž otázka míry individuálních konzultací, které studenti v průběhu jednotlivých 

fází práce s pedagogickým problémem potřebují a vyžadují. Takto pojatá 

individualizovaná výuka vztahující se k tzv. nepřímé výuce vyučujícího - konzultanta 

pedagogického problému ve své podstatě nemůže být zohledněna vzhledem k systému 

pravidel finančního ohodnocení kateder Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Dále 

bude z praxeologického hlediska v blízké budoucnosti nutné zpracovat studijní texty jak 

k systému učebních úloh jednotlivých fází Modelu RVAV tak k metodologii 

pedagogiky a typologii pedagogických výzkumů. 

Závěry teoretické 
Výchozím cílem této disertační práce byla snaha nahlédnout na novou dimenzi 

v uvažování o profesních kompetencích učitele vztahující se ke stále více aktuální a 

diskutované roli učitele jako výzkumníka. Zbývá nám podívat se zpětně na cíle 

vymezené v rovině teoretické. Ukázalo se jako velmi nesnadné jednoznačně definovat 

výzkumnou kompetenci v učitelské profesi, poněvadž se projevily velké terminologické 

nejasnosti v klíčových pojmech pedeutologické vědy vážící se bezprostředně 

k výzkumné dimenzi znalostního a kompetenčního modelu učitelské profese. Také 

s ohledem na kvalitu a prestiž pedagogických věd bude žádoucí podrobovat kritické 

teoretické komparativní analýze pojmy (auto)diagnostika, (sebe)reflexe, (auto)evaluace, 

akční, učitelský, evaluační výzkum, a to včetně jejich vazby na příslušné systémy 

odborných znalostí a profesních kompetencí. Rovněž bude žádoucí dále diskutovat 

otázky odborných výzkumných znalostí, kterými by měli být vybaveni učitelé 

realizující výzkum vlastní pedagogické praxe, otázky zákonitostí procesů jejich 

rozvíjení, a to včetně ochoty učitelů podstoupit takto specializovanou a profesně 

náročnou přípravu, kterás se neobejde bez pomoci odborníků na pedagogický výzkum 

z řad učitelů pedagogických fakult. Odpověď na otázku, zda-li patří výzkumná dimenze 

do modelu klíčových profesních kompetencí je zdánlivě jednoduchá. Ano, pokud 
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považujeme za žádoucí zvyšovat prestiž učitelství pomocí růstu expertní odbornosti 

učitelů. Ti však musí být sami motivováni k vnitřnímu přijetí pedagogické autonomie 

jež s sebou nese nároky na zvýšenou zodpovědnost za rozvíjející se kvalitu školního 

vzdělávání avšak také příležitost budovat důvěru ve vlastní profesionalitu. 

Závěrem 
Pro zvyšující se prestiž učitelské profese je žádoucí, aby učitelé přebírali stále větší 

míru veřejné zodpovědnosti za kvalitu školního kurikula, rozvoje školské organizace a 

výsledky žákova učení. Doba je k tomu příhodná. Také zástupci školské politiky 

začínají připouštět, že úroveň školské edukace není ohraničena centrálně definovanými 

standardy, ale lokálními podmínkami, v nichž škola pracuje. Učitelům tak mohou být 

připisovány nové specifické role v oblasti monitorování školního kurikula, v procesech 

(auto)evaluačního výzkumu zhodnocujícího kvalitu naplňování jeho ústředních cílů. 

Tvorba školního kurikula, jeho evaluace a rozvijem kvality školního života jsou novými 

žádoucími úkoly pro všechny učitele, jejichž působení tak přesahuje hranice školní 

třídy. Nesou s sebou také nové dimenze profesních kompetencí, nové nároky na 

systematické vzdělávání. Na učitele jsou tím kladeny další požadavky. Jejich naplnění 

vyžaduje zvnitřněnou motivaci k rozvíjení vlastní profesionality, ochotu poznávat a 

porozumět složitostem pedagogických jevů, komplikovanosti vývojových struktur 

osobností žáků. 

V úvodu této práce byla postavena otázka, jak specifikovat profesní výzkumné 

činnosti učitele a nesnížit tím prestiž výzkumníků-vědců pedagogiky. Také v teoretické 

části textu je otevřeno dilema, nakolik mohou učitelské výzkumy splňovat parametry 

výzkumů „vědeckých". Mohli bychom se inspirovat myšlenkami J. Maňáka, jež za 

vědecké považuje „ ...vědět, co víme a nevíme, poznávat vše od základu. Nevědecké je 

dogmatické vědění. Přejímat hotové názory. Vědecké je to poznání, které si je vždy 

vědomo svých přirozených hranic. Nevědecké je domnívat se, že všechno již známe. 

Vědecké je, uplatňuje-li se neomezená kritika a neustálá problematizace toho, co 

známe. Nevědecké je, máme-li obavu, že by pochybnosti mohly ohrozit naše úsilí" 

(2005:10). 

Tyto teze vyjadřují klíčové předpoklady badatelsko-výzkumné práce. Neobejde se 

však bez nich ani učitelská profese, a to bez ohledu na její možnou výzkumnou dimenzi. 

235 



SUMMARY 

Research Competence in the Teacher Profession and Teacher Education 

The current Czech curriculum reforms facilitate the growing pedagogical 

autonomy of schools and thus bring about more demanding requirements relating to 

the professionalism of teachers. Having introduced the Framework Educational 

Programme for Basic School teachers, together with their school management and 

indirectly in cooperation with the school council they have become not only creators 

of the school curriculum (the School Educational Programme) but also its (auto) 

evaluators. 

How to define the term evaluation within the context of the teacher profession, 

still respecting the research domain of educational sciences, at the same time? How 

to specify the professional research activities of a teacher without downgrading the 

prestige of researchers-scientists in the area of educational sciences? How to 

guarantee so that teachers could become bearers of changes and co-creators of 

knowledge of educational reality, thus participating in the desirable change of the 

teacher profession status? 

If a teacher is to be an expert in the educational domain, he/she does not manage 

without permanent development of the skill of professional reasoning of procedures, 

results of teaching processes and importance of changes implemented. The prerequisite 

rests not only in the theoretical and practical understanding based on critical theoretical 

study and systematic, complex reflexion of own educational practice but also on 

objective results of research activities. 
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The "Research Competence in the Teacher Profession and Teacher Education" 

is the title of this Doctorate Degree thesis. Its initial objective is the authoress' attempt 

to view the new dimension when thinking about the professional competences of a 

teacher, which relates to more and more topical and discussed role of a teacher as a 

researcher. The key objectives of this thesis can be structured in several levels and are 

relating to the following issues of concern: 

Does the teacher profession prestige and desirable upgrading of expertise of teachers 

as creators of the school education quality and bearers of changes, require so that the 

research dimension becomes the integral part of the professional competences model? 

How to define the research competence in the teacher profession? How to specify the 

related professional activities and specific professional knowledge and thus how to 

determine it in the view of its function and content, in relation with the diagnostic, 

(selßreflective and (auto) evaluation levels of teacher competences? 

Which types of research projects the teachers should be preparedfor? 

Which areas of specialized knowledge does a teacher need to be able to realise 

research activities in his/her own educational practice? 

How to develop such specific professional knowledge and which key principles should 

be respected in the above mentioned processes? 

Which are the alternatives for the development of an elementary level of the research 

competence of students studying the Elementary School Teaching within the pre-

graduate study at the Teacher Training College of the Ostrava University? 

How to reflect such alternatives in research, as well as the quality of the standard of the 

developing system of professional research knowledge of students as central 

components of the research competence of teachers? 

The Doctorate Degree thesis is split into two basic sections - theoretical and empiric 

one. 

Theoretical section includes three main chapters. 
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The first one - "Trends and perspectives of the teaching profession and teacher 

training" - represents an introduction to the theoretical context. The teacher education 

(training) is viewed from the European perspective in three sets of contextual, 

institutional and curricular variables, trying to identify common development trends 

reflecting the significance of the teacher profession which should be respected as a 

profession which needs the university education for its representatives. Selected 

contextual variables are described on the background of a brief analysis of problem 

issues which in the area of institutional education are solved by the OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development) and then on the 

background of the description and comparative analysis of the future school scenarios 

by OECD-CERI and teacher training scenarios by ATTE-RDC 19. In the sets of 

institutional and curricular variables we reflect the development trends in the categories 

of length, organisation and structure of the teacher study, in the concept of objectives 

and contents (scopes) of the study programmes. 

In the second chapter - the "Professional competences and specialized knowledge 

of teachers as basic pedeutology categories"- is focused on two key, content-

complementary terms which create a pillar of the teacher professionalism and his/her 

university study. Both constructs are defined more in detail, in the terminology-content 

domain and in the specialization-professional domain, as well; the selected knowledge 

and competence models are then analyzed and compared. Theoretical interpretation of 

the competence construct and then the following comparative analysis of selected 

models of professional competences of a teacher form an assumption for the content 

clarification and operationalisation of the term 'knowledge' and of the specialized 

knowledge of teachers, which in the system structure create the central component of 

the teaching profession competence itself. Further on, this chapter deals with issues 

relating to opportunities for developing of professional knowledge and in conclusion the 

authoress characterizes her model of professional competences of a teacher where the 

research competency occupies the full-value position already. 

The third chapter opens the space for the central topic of the whole thesis. It is 

named the "Research competence of a teacher" and one of its objectives is to 

contribute to the terminological clarification (specification) of the content and 

functional meaning of terms the context of which is very close, such as 

(self)reflexion, (auto)diagnostics - the reflective and diagnostic competence. The 

importance of the research competence in the teacher profession is explained on the 
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background of the action research theory and we also deal with terminology 

ambiguity of terms like 'reflective teaching' and the 'action research' and 'teacher 

research'. Special attention is also paid to the (auto)evaluation and (auto)evaluation 

competence and their position in professional research activities. The key structure 

stones of every professional competence consist of clearly specified professional 

activities and specialized knowledge of a teacher. The main chapter is topped with 

the proposed professional standard for a teacher-researcher, together with new issues 

relating to the development of research competence in the field of the institutional 

university study (preparation). Thus the functional space has been created as a bridge 

to the empiric section of this thesis. The area of research covers the Model of 

reflective teaching with some elements of action research, verification and 

evaluation of its potential in the process of the research competence development of 

students of the Elementary School Teaching at the Teacher Training College of the 

Ostrava University. The key research objectives rest in the detailed 

operationalisation of teaching objectives, teaching tasks and students' activities in 

the processes of creating, solving and reflecting of the educational problem which is 

the content core of the "Model of Reflective Teaching with the Elements of Action 

Research " and then also an attempt to reflect - by means of the complex research 

strategy - the potential and quality of the level (standard) of the developing system of 

professional research knowledge as the components of the research competence of 

teacher training students. 
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Příloha č.l (viz přiložený CD ROM) 

Kurikulární dokumenty studijního oboru Učitelství 1. stupně základní školy na 

Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

A) Charakteristika studijního oboru 

B) Cílová teoretická východiska studijního programu 

C) Program pedagogické složky studia učitelství primárního vzdělávání 

D) Profil absolventa studijního oboru Učitelství L stupně základní školy. 

E) Institucionální standard ke Státním závěrečným zkouškám z pedagogiky a 
psychologie 
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Příloha č. 2 

POŽADAVKY NA PÍSEMNÉ ZPRACOVÁNÍ UKÁZKOVÉHO PORTFOLIA 

ZPRACOVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO PROBLÉMU 

A. Pedagogický problém a jeho řešení po projektové praxi: 

1. Jaká byla výsledná formulace pedagogického problému, a ke 

kterému okruhu SZZ byla přiřazena? 

2. Jaký seznam zvolené odborné literatury k řešení teoretického 

pedagogického problému byl použit? 

3. Jaké bylo výsledné uspořádání hlavních myšlenek ke zpracování 

pedagogického problému a pro jeho pozorování v praxi v pojmové 

mapě? 

4. Které diagnostické metody a postupů pro sledování a řešení 

pedagogického problému jste si zvolili? Jaké výsledky jste zjistily? 

5. Jaké jsou výsledky řešení pedagogického problému v podmínkách 

souvislé projektové pedagogické praxe? 

5.1. Můžete zformulovat odpověď na problémovou otázku? 

5.2. O které výsledky diagnostických postupů použitých v situacích 

praxe svou odpověď opíráte? 

5.3. Které pojmy z pojmové mapy a s jakým významem jste si 

vybrali z odborné literatury pro vlastní argumenty? 

5.4. Můžete vybrat příklad z pedagogické projektové praxe a 

popsat situaci, která vás vedla k teoretické odpovědi na 

problémovou otázku? 

5.5. Můžete vybrat ukázky výsledků žákovských učebních činností 

z projektové praxe, které dokumentují, jak jste dospěli k řešení 

pedagogického problému? 

5.6. Jaké je vaše hodnocení podmínek projektové praxe z hlediska 

řešení pedagogického problému 
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5.7. Můžete popsat změny pedagogického projektu, které jste museli 

během praxe provést a vyhodnotit důsledky pro řešeni 

pedagogického problému vzhledem k původnímu plánu? 

6. Závěry pro vlastní praxi do budoucna 
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Príloha č.3 

Pedagogické problémy studentů kombinované formy studia Učitelství 1. stupně 

základní školy (akademický rok 2004/2005) 

1. 

Co motivuje rodiče ke spolupráci se školou 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 18 

2. 

Jak rozvíjet a udržovat soudržnost třídy, spolupráci mezi žáky? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 14 

3. 

Jak může zařazení metod kooperativního vyučování ovlivnit kvalitu 

psychosociálního klimatu třídy? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 14 

4. 

Jak vytvořit bezpečné klima pro žáky se SPUCH? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 24 

5. 

Jak zabezpečit individualizaci výchovy a vzdělávání v rámci vzdělávacího 

programu Začít spolu 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 9 

6. 

Jaký vliv může mít úplná a neúplná rodina na utváření hodnotové orientace dětí 

mladšího školního věku? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 18 

7. 

Jak vhodně organizovat práci ve spojené třídě na malotřídní škole? 
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Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

8. 

Jak lze rozvíjet kooperaci dětí ve třídě a přispívat tak ke klimatu založeném na 

spolupráci dětí? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 5 

9. 

Jak lze usměrňovat nevhodné projevy chování ve sportovní třídě s převahou 

chlapců? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 15 

10. 

Jak může učitel 1. stupně ZŠ vytvořit sociálně bezpečné, podporující a kooperující 

prostředí ve třídě? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 14 

11. 

Jak může učitel l.st.ZŠ přispět k integraci dítěte s diagnózou ADHD do školní 

třídy? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 24 

12. 

Které aktivizující metody je vhodné využít u vysoce početné školní třídy? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

13. 

Jak utvářet neformální autoritu učitele? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 5 

14. 

Jak využít „centra aktivit" z programu „Začít spolu" ve výuce v běžné školní 

třídě? 
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Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

15. 

Jak koncipovat procesy výchovy a vzdělávání orientované na dítě? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 9 

16. 

Jak vést děti k hodnotám a projevům prosociálnosti? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 16 

17. 

Jaké jsou možnosti učitele vytvářet kladný vztah dětí k hodnotám výsledků lidské 

práce? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 16 

18. 

Jaké možnosti utváření a rozvíjení vzájemných sociálních vztahů žáků nabízí 

kooperativní výuka? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 14 

19. 

Jak vhodně organizovat výuku na malotřídní škole při projektovém vyučování? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

20. 

Jaké možnosti využití domácí přípravy žáků nabízí projektové vyučování? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

21. 

Které výukové metody y organizační formy jsou vhodné pro utváření vztahu dětí 

k přírodě? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

22. 
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Jak může psychosociální klima ovlivňovat motivaci žáků k učení? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 5 

23. 

Které učební činnosti jsou vhodné pro oblast estetické výchovy na l.st.ZŠ? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 17 

24. 

Jak utvářet bezpečné klima školní třídy? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 15 

25. 

Jak prostřednictvím praktických činností utvářet vztah dětí k tradicím? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 17 

26. 

Jak rozvíjet kooperaci dětí mladšího školního věku? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 14 

27. 

Jak může kooperativní výuka ovlivňovat klima školní třídy? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 14 

28. 

Jak může volba výukových metod a organizačních forem ovlivňovat výsledky 

učení žáků v přírodovědě? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

29. 

Jaké jsou možnosti estetické výchovy při rozvoji osobnosti žáka? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 17 

30. 

Jak může projektové vyučování utvářet vnitřní motivaci žáků ve výuce? 
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Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 9 

Pedagogické problémy studentů prezenční formy studia Učitelství 1. stupně 

základní školy (akademický rok 2004/2005) 

1. 

Jak může výběr výukové strategie ovlivnit komunikaci ve třídě? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 5 

2. 

Jak může motivace žáků k učení ovlivňovat procesy osvojování vědomostí? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 9 

3. 

Jaké jsou možnosti učitele podporovat a rozvíjet autonomní hodnocení žáka? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 11 

4. 

Jak může projektové vyučování motivovat žáky k učení? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 10 

5. 

Jaký vliv může mít vycházka jako organizační forma na vztah žáků k životnímu 

prostředí? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

6. 

Jak může ovlivnit kooperativní výuka sociální vztahy mezi žáky? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

7. 

Jak mohou netradiční výukové strategie ovlivňovat pozornost žáků ve výuce? 

8 



Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 11 

8. 

Jaký význam mohou mít hudební činnosti dětí na rozvoj tvořivosti? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 17 

9. 

Jak může slovní hodnocení ovlivňovat sebehodnocení žáků? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 13 

10. 

Které organizační formy výuky mohou napomáhat hyperaktivním dětem ve 

výuce? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

11. 

Jaký vliv může mít projektová výuka na aktivitu žáků v hodinách hudební 

výchovy? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 11 

12. 

Jaký vliv může mít projektová výuka na hyperaktivního žáka? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 25 

13. 

Jak dětem zprostředkovat vzdělání jako hodnotu? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 2 

14. 

Jakými prostředky vést děti k lidství? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 5 

15. 

Název: Jak napomáhat integraci odmítaného dítěte do kolektivu školní třídy? 
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Okruh: 14 

16. 

Jak se dítě adaptuje na školní podmínky a přijímá novou roli žáka? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 3 

17. 

Jaké možnosti využití „center aktivit" z programu Začít spolu nabízí projektové 

vyučování? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 8 

18. 

Jak mohou vybrané organizační formy výuky v projektovém vyučování utvářet 

vztah dětí k předmětu vlastivěda? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 12 

19. 

Jak může kooperace žáků ovlivňovat sociální soužití ve školní třídě? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 14 

20. 

Jak předcházet neukázněnému chování žáků pomocí stanovení pravidel chování ve 

školní třídě? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 15 

21. 

Jaké jsou možnosti učitele utvářet hodnotovou orientaci žáků mladšího školního 

věku? 

Tematický okruh Institucionálního standardu ke Státním závěrečným zkouškám 

z pedagogiky a psychologie: 16 
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Príloha č. 4 

Obsahová analýza Pedagogické části Ukázkového portfolia (písemně 

vypracovaný záznam z procesu tvorby, realizace a reflexe pedagogického 

problému - Modelu reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu) 

2. kategorie: teoretický konspekt ke klíčovým pojmům pedagogického problému 

2.1. Obsahová validita teoretického konspektu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

2.2. Logická struktura teoretického konspektu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

2.3. Zařazení pedagogického problému do širšího teoretického kontextu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

2.4. Odborná úroveň teoretického konspektu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

četnost použitých teoretických zdrojů a tematický okruh Institucionálního 

standardu ke Státním závěrečným zkouškám z pedagogiky 

3. kategorie: metodika výzkumného šetření (zvolené výzkumné metody a techniky) 

3.1. Výběr výzkumných metod a technik odpovídá zvolenému pedagogickému 

problému 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

3.2. Jasně vymezené druhy a cíle výzkumných metod a technik 

četnost použití standardizovaných nebo studentem modifikovaných či 

konstruovaných výzkumných nástrojů. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 
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4. kategorie: reflexe výzkumného šetření (analýza a interpretace shromážděných dat, 

formulace závěrů) 

4.1. Výstižnost a srozumitelnost závěrečné písemné reflexe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

4.2. Přehlednost závěrečné písemné reflexe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

4.3. Obsahová validita závěrečné písemné reflexe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

4.4. Smysluplná a výstižná integrace odborné teorie do výsledných interpretací. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

4.5. Úroveň odborného jazyka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

4.6. Smysluplný a výstižný výběr příkladů ze souvislé pedagogické praxe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

4.7. Porozumění odborné terminologii a odborným teoriím 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

Přínos, který mělo realizované výzkumné šetření pro budoucí pedagogickou praxi 

studentů 
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Příloha č. 5 

Obsahová analýza výkonu studenta u Státní závěrečné zkoušky 

z pedagogiky " 

1. úroveň osvojení odborných kontextuálních praktických znalostí 

z pedagogiky (studentovo porozumění teoretickému kontextu řešeného 

pedagogického problému na základě reflektované pedagogické zkušenosti; 

porozumění vazbám mezi klíčovými pojmy pojmové mapy 

• 1 - výborně • 2 - velmi dobře • 3 - dobře • 4 - dostatečně 

• 5 - nedostatečně 

2. úroveň osvojení odborných deklarativních teoretických znalostí 

z pedagogiky (v kontextu řešeného pedagogického problému), bez ohledu na 

studentovo porozumění 

• 1 - výborně • 2 - velmi dobře • 3 - dobře • 4 - dostatečně 

• 5 - nedostatečně 

3. celkový klasifikační stupeň (SZZ z pedagogiky a psychologie) 

• 1 - výborně • 2 - velmi dobře • 3 - dobře 
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Dotazník pro reflektování tvorby a řešení pedagogického problému 

Příloha č. 6 (dotazník 1. verze) 

Dotazník pro reflektování tvorby a řešení 
pedagogického problému 

Válení a milí studenti, 

Předkládáme Vám dotazník, jehol cílem je vyhodnotit Vaše názory a postoje na stávající 
podobu státní závěrečné zkoušky jako obhajoby řešení pedagogického problému. Děkujeme 
Vám z a upřímné odpovědi Dotazník je anonymní. 

Alena Seberová 

Nejprve nám sdělte, prosím, následující údaje: 

Jsem studentem: 

• prezenčního studia • kombinovaného studia 

ukončený ročník 

I. Nyní nás zajímají Vaše názory na období 1. fáze volby a teoretického zpracovávání 
pedagogického problému. 

1. Jakou inspiraci jste využili pro volbu pedagogického problému? 

• Vybraným tématem se dlouhodobě zabývám. 
• Inspiroval mě konzultant pedagogického problému (vyučující předmětu Pedagogika 

projekt). 
• Náhoda. 
• Nevím, nevzpomenu si. 
• Spolužák nebo kolega ze školy. 
• Vlastní učitelská praxe. 
• Průběžná nebo souvislá pedagogická praxe (náslechy, „vyučovací pokusy") 
• Odborná literatura (časopisecká, monografická) 
• Jiná možnost (prosím vypište) 

2. Co se Vám jevilo jako nejobtížnější v první fázi volby a teoretického zpracovávání 
pedagogického problému? (Označte míru náročnosti na stupnici 1-9) 

Výběr pedagogického problému. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nejméně náročné Nejvíce náročné 

Formulace pedagogického problému do podoby otázky. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Sehnat odbornou literaturu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tvorba pojmové mapy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nejméně náročné Nejvíce náročné 

Zpracováni teoretického konspektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Volba diagnostických metod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tvorba diagnostického nástroje (pokud jste sami vytvářeli např. dotazník) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jakým způsobem jste dané nesnáze řešili? 

3. Nyní, prosím, označte míru svého souhlasu s následujícími výroky: 

V první fázi práce s pedagogickým problémem mi nejvíce pomohlo: 
souhlasím 

spíše souhlasím 

Skupinové konzultace se spolužáky a vyučujícím ve výuce. 

ani souhlas ani nesouhlas 
spíše nesouhlasím 

nesouhlasím 

1 i 1 • • • • • 
Studium odborné literatury. 

• • • n 

Individuální konzultace s vyučujícím předmětu Pedagogika-projekt (konzultantem pdg.prob.). 
• • • • • 

Konzultace se spolužáky, nebo kolegy. 

Jiné: 

• • • n n 

• • • • • 

4. Jak se Vám jeví celková náročnost 1. fáze práce s pedagogickým problémem? 
(Označte míru náročnosti na stupnici 1-9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nejméně náročné Nejvíce náročné 

5. Co by Vám usnadnilo práci v této l.fázi? 
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II. Nyní nás zajímá, s jakými obtížemi jste se potýkali při 2.fázi řešení pedagogického 
problému v průběhu souvislé projektové praxe. 

1. Pokud souhlasíte s níže uvedenými výroky, prosím, zaškrtněte: 

• V průběhu třítýdenní souvislé projektové praxe jsem neměl čas zabývat se řešením 
pedagogického problému. 

• Pro řešení pedagogického problému jsem využil: • první přípravný týden 
• druhý realizační týden 
• třetí hodnotící týden 

• Pro řešení pedagogického problému jsem musel využít náhradní čas až po skončení 
projektové praxe. 

• celkového řešení 
• částečného řešení 

• Vybrané diagnostické metody a techniky jsem ve skutečnosti nepoužil a výsledky řešení 
pedagogického problému jsem si vymyslel. 

•celkově 
•částečně 

2. Vyjádřete míru svého souhlasu s níže uvedenými výroky: 

Při řešení pedagogického problému : 
souhlasím 

spíše souhlasím 
ani souhlas ani nesouhlas 

spíše nesouhlasím 
nesouhlasím 

Zjistil jsem, že vybranému problému dostatečně nerozumím. 
• • • • • 

Musel jsem dostudovat příslušnou odbornou literaturu. 
• • • • • 

Nevěděl jsem, jak použít vybrané diagnostické metody. 
• • • • • 

Jiné: • • • • • 

3. Jak se Vám jeví celková náročnost 2. fáze práce s pedagogickým problémem? 
(Označte míru náročnosti na stupnici 1-9) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nejméně náročné Nejvíce náročné 

4. Co by Vám usnadnilo práci v této 2.fázi? 

III. Nyní nás zajímá s jakými obtížemi jste se potýkali při 3.fázi celkového vyhodnocení a 
reflexe řešení pedagogického problému. 

1. Vyjádřete míru svého souhlasu s níže uvedenými výroky: 

souhlasím 
spíše souhlasím 

ani souhlas ani nesouhlas 
spíše nesouhlasím 

nesouhlasím 

S celkovým vyhodnocením a reflexí řešení pedagogického problému jsem neměl potíže. 
• • • • • 

Některým otázkám k reflexi řešení pedagogického problému jsem nerozuměl. 
• • • • • 

Zjistil jsem, že výsledky získané použitím diagnostických metod jsou pro celkové hodnocení 
řešení pedagogického problému nedostačující. 

• • • • • 

Jiné: • • • • • 

2. Ve 3. fázi práce s pedagogickým problémem mi nejvíce pomohlo: 
souhlasím 

spíše souhlasím 
ani souhlas ani nesouhlas 

spíše nesouhlasím 
nesouhlasím 

Skupinové konzultace se spolužáky a vyučujícím ve výuce. 

Individuální konzultace s vyučujícím předmětu Pedagogika-projekt (konzultantem pdg.prob.) 
• • • • • 
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Konzultace se spolužáky nebo kolegy 
• • • • • 

Jiné: • • • • • 

3. Jak se Vám jeví celková náročnost 3. fáze práce s pedagogickým problémem? 
(Označte míru náročnosti na stupnici 1-9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nejméně náročné Nejvíce náročné 

4. Co by Vám usnadnilo práci v této 3.fázi? 

IV. Nakonec nás zajímá, jak celkově hodnotíte význam takto pojaté přípravy ke státní 
závěrečné zkoušce z pedagogiky. 

1. Tato podoba tvorby a řešení pedagogického problému: 
souhlasím 

spíše souhlasím 
ani souhlas ani nesouhlas 

spíše nesouhlasím 
nesouhlasím 

Zdá se mi smysluplná. 
• • • • n 

Bude mít význam pro mou učitelskou profesi. 
• • • • n 

Pomohla mi porozumět pedagogické teorii. 
• • • • • 

Umožnila mi aplikovat teoretické poznatky v praxi. 

• • • • • 

Pomohla mi porozumět diagnostickým metodám, významu jejich použití. 
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• • • • • 
Raději bych zvolil tradiění podobu zkoušení a učil se tematické okruhy předepsaných standardů. 

• • • • n 

2. Jak se Vám jeví celková náročnost tvorby a řešení pedagogického problému? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nejméně náročné Nejvíce náročné 

3. Jak byste posoudili celkovou kvalitu výuky pedagogiky v studijním programu 
Učitelství pro l.st.ZŠ? 

souhlasím 
spíše souhlasím 

ani souhlas ani nesouhlas 
spíše nesouhlasím 

nesouhlasím 

Semináře pedagogiky byly odborně kvalitní. 
• • • • • 

Výuka pedagogiky poskytovala prostor k dialogu. 
• n n n • 

Výuka pedagogiky mi poskytla dostatečné odborné teoretické znalosti ve studovaném oboru. 
• • • • n 

Kontakt a spolupráce s učiteli pedagogiky byly pro mé studium přínosem. 
• • • • • 

Výuce pedagogiky by měl být věnován větší prostor. 
• • • • n 

Můj celkový vztah k této škole, kterou jsem studoval(a) je velmi kladný. 
• • • • • 

Máte nějaké konkrétní připomínky? 

Děkujeme za upřímné odpovědi! 
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Příloha č. 6 (dotazník 2. verze) 

Dotazník pro reflektování tvorby a řešení 
pedagogického problému 

Válení a milí studenti, 

Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je vyhodnotit Vaše názory a postoje na stávající 
podobu státní závěrečné zkoušky jako obhajoby řešení pedagogického problému. Děkujeme 
Vám z a upřímné odpovědi Dotazník je anonymnú 

Alena Seberová 

Nejprve nám sdělte, prosím, následující údaje: 

Jsem studentem: 

• prezenčního studia • kombinovaného studia 

ukončený ročník 
Délka pedagogické praxe: 
l.st.ZŠ 2.St.ZŠ M š Jiné (vypište, prosím, jaké) 

I. Nyní nás zajímají Vaše názory na období 1. fáze výběru (volby) a teoretického 
zpracovávání pedagogického problému. 

1. Jakou inspiraci jste využili pro volbu pedagogického problému? 

Cl Vybraným tématem se dlouhodobě zabývám. 
• Inspiroval mě konzultant pedagogického problému (vyučující předmětu Pedagogika 

projekt). 
• Náhoda. 
• Nevím, nevzpomenu si. 
• Spolužák nebo kolega ze školy. 
• Vlastní učitelská praxe. 
• Průběžná nebo souvislá pedagogická praxe (náslechy, „vyučovací pokusy") 
• Odborná literatura (časopisecká, monografická) 
• Jiná možnost (prosím vypište) 

2. Co se Vám jevilo jako nejobtížnější v 1. fázi výběru a teoretického zpracovávání 
pedagogického problému? (Označte míru náročnosti na stupnici 1-9) 

Výběr pedagogického problému. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nejméně náročné Nejvíce náročné 

Formulace pedagogického problému do podoby otázky. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Sehnat odbornou literaturu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tvorba pojmové mapy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nejméně náročné Nejvíce náročné 

Zpracování teoretického konspektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Volba diagnostických metod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tvorba diagnostického nástroje (pokud jste sami vytvářeli např. dotazník) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jiné 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jakým způsobem jste dané nesnáze řešili? 

3. Nyní, prosím, označte míru svého souhlasu s následujícími výroky: 

V 1. fázi práce s pedagogickým problémem mi nejvíce pomohlo: 
souhlasím 

spíše souhlasím 

Skupinové konzultace se spolužáky a vyučujícím ve výuce. 

ani souhlas ani nesouhlas 
spíše nesouhlasím 

nesouhlasím 

• • 
1 1 i 

• • 

Studium odborné literatury. 
• • • n 

Individuální konzultace s vyučujícím předmětu Pedagogické problémy školní praxe I. 
(konzultantem pdg.prob.). 

• • • • • 
Konzultace se spolužáky, nebo kolegy. 

Jiné: 

• • • • • 
n • • • • 
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Dotazník pro reflektování tvorby a řešení pedagogického problému 

4. Jak byste posoudili úroveň porozumění studované teorii k pdg. problému ( v této l.fázi 
řešení)? Prosím zaškrtněte: 

• 1 - výborně (ľJ2 - velmi dobře CJ3 - dobře (TJ4 - dostatečně ITI5 - nedostatečně 

5. Jak se Vám jeví celková náročnost 1. fáze práce s pedagogickým problémem? 
(Označte míru náročnosti na stupnici 1-9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nejméně náročné Nejvíce náročné 

6. Co by Vám usnadnilo práci v této l.fázi? 

II. Nyní nás zajímá s jakými obtížemi jste se potýkali při 2.fázi diagnostiky a řešení 
pedagogického problému v průběhu souvislé projektové praxe (případně souvislé závěrečné 
praxe). 

7. Pokud souhlasíte s níže uvedenými výroky, prosím, zaškrtněte: 

• Souvislou projektovou praxi a souvislou závěrečnou praxi jsem absolvoval na jedné 
základní škole a v jedné školní třídě. 

• Pokud u Vás neplatí výše uvedený výrok, napište, prosím, jak byly tyto dvě souvislé praxe 
u Vás organizovány: 

• Pro řešení pedagogického problému jsem využil: 
• první, přípravný týden projektové praxe 
• druhý realizační týden 
• třetí hodnotící týden 
• jeden z týdnů souvislé závěrečné praxe 
• j iné,prosím, vypište 

• Vybrané diagnostické metody a techniky jsem ve skutečnosti nepoužil a výsledky řešení 
pedagogického problému jsem si vymyslel. 

•celkově 
•částečně 

strana 1 



Dotazník pro reflektování tvorby a řešení pedagogického problému 

Pokud souhlasíte s tímto výrokem, napište, prosím, Vaše důvody, které k tomu 
vedly: 

8. Vyjádřete míru svého souhlasu s níže uvedenými výroky: 

Při řešení pedagogického problému : 
souhlasím 

spíše souhlasím 
ani souhlas ani nesouhlas 

spíše nesouhlasím 
nesouhlasím 

Zjistil jsem, že vybranému problému dostatečně nerozumím. 
• • • • • 

Musel jsem dostudovat příslušnou odbornou literaturu. • • • • • 

Nevěděl jsem, jak použít vybrané diagnostické metody. 
• • • • • 

Jiné: • • • • • 

9. Můžete, prosím, popsat potíže, se kterými jste se setkali v této 2. fázi řešení 

pedagogického problému? Jak jste tyto potíže řešili? 

10. Jak se Vám jeví celková náročnost 2. fáze práce s pedagogickým problémem? 
(Označte míru náročnosti na stupnici 1-9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nejméně náročné Nejvíce náročné 

11. Co by Vám usnadnilo práci v této 2.fázi? 
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III. Nyní nás zajímá s jakými obtížemi jste se potýkali při 3.fázi celkového vyhodnocení a 
reflexe řešení pedagogického problému. 

12. Vyjádřete míru svého souhlasu s níže uvedenými výroky: 

souhlasím 
spíše souhlasím 

ani souhlas ani nesouhlas 
spíše nesouhlasím 

nesouhlasím 

S celkovým vyhodnocením a reflexí řešení pedagogického problému jsem neměl potíže. 
• • • • • 

Některým otázkám k reflexi řešení pedagogického problému jsem nerozuměl. 
• • • • • 

Zjistil jsem, že výsledky získané použitím diagnostických metod jsou pro celkové hodnocení 
řešení pedagogického problému nedostačující. 

• • • • • 

Jiné: • • • • • 

13. Můžete, prosím, popsat potíže, se kterými jste se setkali v této 3. fázi reflexe řešení 

pedagogického problému? Jak jste tyto potíže řešili? 

14. Ve 3. fázi práce s pedagogickým problémem mi nejvíce pomohlo: 
souhlasím 

spíše souhlasím 
ani souhlas ani nesouhlas 

spíše nesouhlasím 
nesouhlasím 

Skupinové konzultace se spolužáky a vyučujícím ve výuce. 
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• n • • n 

Individuální konzultace s vyučujícím předmětu Pedagogické problémy školní praxe II. 
• • • • n 

Konzultace se spolužáky nebo kolegy 
• • • • • 

Jiné: • • • • • 

15. Jak se Vám jeví celková náročnost 3. fáze práce s pedagogickým problémem? 
(Označte míru náročnosti na stupnici 1-9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nejméně náročné Nejvíce náročné 

16. Co by Vám usnadnilo práci v této 3.fázi? 

IV. Nakonec nás zajímá, jak celkově hodnotíte význam takto pojaté přípravy ke státní 
závěrečné zkoušce z pedagogiky. 

17. Tato podoba tvorby a řešení pedagogického problému: 
souhlasím 

spíše souhlasím 
ani souhlas ani nesouhlas 

spíše nesouhlasím 
nesouhlasím 

Zdá se mi smysluplná. 
• • • • • 

Bude mít význam pro mou učitelskou profesi. 
• • • • • 

Pomohla mi porozumět pedagogické teorii. 
• • • • • 

Pomohla mi porozumět diagnostickým metodám, významu jejich použití. 
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• • • • • 
Raději bych zvolil tradiční podobu zkoušení a učil se tématické okruhy předepsaných standardů. 

Jiné 
• • • • • 

18. Jak se Vám jeví celková náročnost tvorby a řešení pedagogického problému? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nejméně náročné Nejvíce náročné 

19. (Pro studenty kombinovaného studia). Zavedli jste nějaké změny do vlastní učitelské 
praxe vzhledem k Vámi řešenému pedagogickému problému? Pokud ano, jaké? 

20. Máte nějaké další poznámky, náměty, připomínky? 

Děkujeme za upřímné odpovědi! 
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Příloha č. 7 

Modifikace posuzovací škály C I C - D I D 1 pro účely studentského posuzování 
výuky předmětu Pedagogické problémy školní praxe I., II. Studijního oboru Učitelství 
1. stupně základní školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Návod k posuzování: 
Přečtěte si pozorně každý výrok a ohodnoťte, jak přesně a výstižně popisuje určitý 
aspekt výuky. Své stanovisko vyjádřete zakroužkováním příslušného písmene. Pokud 
nelze výrok posoudit, zakroužkujte písmeno N. 

A B C D E N 
velmi přesný 

popis 
dost přesný 

popis 
přibližně 

přesný popis 
dost nepřesný 

popis 
velmi 

nepřesný 
popis 

nelze posoudit 
popis 

Učitel a klima (atmosféra) seminářů % A B C D E N 

1. dovedl ocenit, když někdo z nás prezentoval svůj názor, myšlenku apod. A B C D E N 

2. do seminářů vnášel zajímavé myšlenky A B C D E N 

3. používal názorných příkladů, ukázek A B C D E N 

4. trval na tom, aby se všechno dělalo přesně tak, jak chce on A B C D E N 

5. kladl nám často otázky A B C D E N 

6. otázky byly spíše jednoduché a nevyžadovaly větší myšlenkovou 

aktivitu 

A B C D E N 

7. navozoval a podporoval diskusi v semináři A B C D E N 

8. když se nám něco povedlo, dal nám to najevo A B C D E N 

9. vzbuzoval zájem o předmět A B c D E N 

10. bral v úvahu naše názory a připomínky A B c D E N 

11. dobře organizoval práci v semináři A B c D E N 

12. uplatňoval netradiční postupy A B c D E N 

13. podněcoval nás k přemýšlení A B c D E N 

14. Klima (atmosféra) v seminářích 

14.1. podněcovalo zvídavost A B c D E N 

14.2. pomáhalo rozvíjet nápady A B c D E N 

14.3. vytvářelo pracovní pohodu A B c D E N 

14.4. vzbuzovalo obavy A B c D E N 

1 Autor původní škály CLIC R. G. Hoffmann, Univerzita v marylandu, 1976; překlad a úprava J. Mareš, 
Lékařská fakulta v Hradci Králové, modifikace V. Švec, Pedagogická fakulta MU v Brně, 1997. In: 
ŠVEC, V., ŠŤÁVA, J. Náměty ke studentskému hodnocení vysokoškolské výuky. Brno: Paido, 2002. 
ISBN 80-7315-037-9. 
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A B C D E N 
velmi přesný 

popis 
dost přesný 

popis 
přibližně 

přesný popis 
dost nepřesný 

popis 
velmi 

nepřesný 
popis 

nelze posoudit 
popis 

Já: A B c D E N 
15. v seminářích jsem se aktivně zapojoval(a) do diskuse A B c D E N 

16. v seminářích jsem se cítil(a) dobře A B c D E N 

17. v seminářích jsem také kladl(a) otázky A B c D E N 

18. debatoval(a) jsem o pedagogických problémech i mimo semináře A B c D E N 

19. snažil(a) jsem se o pedagogické problematice dozvědět více A B c D E N 

20. semináře mne podněcovaly také k tomu, abych o sobě přemýšlel(a) A B c D E N 

21. obsah a metody uplatňované v sem. pomáhaly rozvíjet moji tvořivost A B c D E N 

A B C D E N 
více než ve 

většině jiných 
předmětů 

více než 
v některých 
předmětech 

stejně jako 
v jiných 

předmětech 

méně než 
v některých 
předmětech 

méně než ve 
většině jiných 

předmětů 

nelze posoudit 

Výuka předmětu ve srovnání s ostatními absolvovanými předměty A B c D E N 

22. získal(a) jsem základní faktické znalosti A B c D E N 

23. naučil(a) jsem se aplikovat získané poznatky A B c D E N 

24. naučil(a) jsem se přemýšlet o problematice předmětu A B c D E N 

25. seznámil(a) jsem se, jak mám zisk. další poznatky v daném předmětu A B c D E N 

26. výuka tohoto předmětu rozvíjela v člověku tvořivé schopnosti A B c D E N 

27. předmět přispěl k vypěstování smyslu pro zodpovědnost i sebedůvěru A B c D E N 

28. díky výuce tohoto předmětu se rozšířil můj obzor A B c D E N 

29. naučil(a) jsem se lépe vyjadřovat A B c D E N 

30. zjistil(a) jsem, že mi učení v tomto předmětu pomohlo porozumět sobě 

samému, ovlivnilo mé zájmy, vlohy, pořadí hodnot 

A B c D E N 

31. získal(a) jsem nejen určité vědomosti a dovednosti, ale vytvořil (a) 

jsem si i postoje, které jsou dobré pro další studium a život 

A B c D E N 

32. Vaše další připomínky a doporučení k seminářům: 
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Príloha č. 8 

1. pojmová mapa Bronislavy V. -1. projektivní fáze Modelu R VA V 

PSYCHOSOCIÁLNÍ KL IMA 

VZDĚLÁVACÍ PROCES SOCIÁLNI ŽIVOT I ŘIDY 

osobnost £áka 

I I 4 
potřeby postoje motivace 

osobnost učitele i i l 
komunikace sociální vztahy prostředí 

t 
učení žáka 

- druhy 

- podmínky 
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pojmová mapa Bronislavy V. - 2. realizační fáze Modelu RVA V 

P S Y C H O S O C . K L I M A 
t ř í d y 

M O T I V A C E U Č E N Í Ž Á K A •*-

t 
PRIMÁRNI MOTIVACI: 

SEKUNDÁRNÍ MOTIVACE 

PROSTŘEDÍ 

ATMOSFÉRA 

SOCIÁLNÍ KLIMA 

KLIMA ŠKOLY 

V L I V Y N A K L I M A I k i l ) Y 

POTŘEBY ŽÁKA 

• VÝKONOVĚ 

POZNÁVACÍ 

SOCIÁLNÍ 

KOMUNIKAČNÍ A VYUČOVACÍ POSTUPY UČITELE 

STRUKTURA PARTICIPACE ŽÁKŮ NA VYUČOVANÍ 

PREFERENCE UČITELE 

SEBESPLŇUJICI PŘEDPOVĚĎ 

KLIMA ŠKOLY, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE DANÁ TŘÍDA 
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3. pojmová mapa Bronislavy V. - 3. reflektivní fáze Modelu RVA V 

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝ PROJEKT 

TEMATICKÝ OKRUH: Učitel a žák v pedagogickém procesu 

- Klima třídy (školy) - jeho charakteristika (bezpečné a motivující pro každé dítč. podporující prostředí. ..skryté kurikulum", utváření klimatu. 

Uspořádání učebny (Školy) a zvláštnosti pedagogické komunikace. 

NÁZEV PROBLÉMU: Jak můie působit psychosociální klima na motivaci láků ve třídit 

MYŠLENKOVÁ MAPA: 

Jak může působit psychosociální klima na motivaci žáků ve třídě? 

osobnost žáka 
mladšího Školního věku 

prostředí sociální vzlahy 

psychosociální klima interakce učitel - žák komunikace 

potřeby postoje motivace osobnost učitele hodnocení 
atmosféra 

učení žáka 
- druhy 
- podmínky 
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Příloha č. 9 

Ukázkové portfolio (pedagogická část) studentky Aleny G. 
(viz přiložený CD ROM) 


