
Přílohy 

V přílohách předkládám ukázky jednotlivých fází výzkumu a kódování. Kompletní 

záznamy visual stories, rozhovorů a fotografií do příloh nezahrnuji. Obsah 

materiálnu je příliš objemný a pro čtenáře nepodstatný. Domnívám se, že tyto 

ukázky postačí pro čtenářovu představu, v čem výzkum spočíval. Z důvodů 

množství použitých fotografií neuvádím jejich kompletní seznam.  

 

Otevřené kódování – první fáze (obr. 50–54) 

Kódovány jsou všechny visual stories pomocí ručního kódování 
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Axiální kódování – druhá fáze 

Z předešlého kódování vznikly otázky pro rozhovory. Rozhovory jsou 

realizovány, nahrávány a zapisovány. Zápis rozhovorů není doslovný, 

poznamenávám si důležitá poslání a hesla. Hledám koncepty, které posléze 

integruji do tabulky pro výzkum.  

 

Otázky k rozhovorům:  

1. Co by Ti Tvůj studijní program na univerzitě měl poskytnout na Tvé cestě 

„stávání se učitelem“? V čem shledáváš podstatu svého VŠ vzdělání?  

- Nejvýznamnější momenty Tvého studia – literatura, projekty, 

zkušenosti 

- Můžeš mi popsat, jak si vytváříš osobní hodnoty (ve vztahu k profesi) 

jakožto začínající učitel?  

- Význam narativů, diskurzu, reflexe během Tvého studia. Nalézáš 

nějaké pro Tebe důležité „příběhy“, které se opakují? 

- Cítíš se být připraven, díky studiu na VŠ, na profesi učitele? Jaké 

pocity máš?  

 

2. Jak rozumíš rozvoji své profesní identity? 

- V jakých aspektech je pro Tebe důležité město/místo, kde učíš? Hraje 

to pro tebe nějakou významnou, hlubší roli? Pokud ano, v jakém 

smyslu?  

 



3. Co od Tebe jako od učitele očekává společnost? Jaký z toho máš pocit?  

Shledáváš nějaká specifika v tom, být učitelem právě v Praze? Jak tě 

ovlivňuje místo, kde učíš? Jestli vůbec ano… 

 

4. „Art Educatio“ - Kdy ses Ty jako student/žák naposledy setkal  

s výtvarnými předměty? Jaký význam pro Tebe tyto předměty měly?  

- Co si myslíš o významu těchto předmětů ve vzdělávání dnes?  

- Cítíš důležitost těchto předmětů i mimo školu, jsou pro Tebe osobně 

důležité?  

  



Zachycení rozhovorů a kódování (obr. 55–58) 
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Z volně přepsaných rozhovorů pak vybírám koncepty, které rozděluji na výpovědi 

pro Prahu a Detroit. Vzniká společná myšlenková mapa (viz. kapitol 8.2, obr. 46) 
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Tabulka pro výzkum (obr. 59–60) 
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Selektivní kódování – třetí fáze 

Z již stanovených kategorií začínají vznikat klíčové kategorie, které později 

integruji do poslední myšlenkové mapy. Na základě těchto klíčových kategorií 

pak tvořím příběh, do jehož centra stavím začínajícího učitele. 
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