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Příloha 1: Písemný informovaný souhlas učitele 1. stupně základní školy k 

rozhovoru,  pozorování  jeho  výuky  a  k  účasti  v  projektivní  technice  - 

doplnění nedokončených vět

Souhlasím s pozorováním své výuky českého jazyka na prvním stupni základní školy v 

rozsahu pěti vyučovacích hodin, s doplněním nedokončených výroků a s rozhovorem, 

uskutečněném  Bc.  Kateřinou  Dvořákovou,  studentkou  2.  ročníku  navazujícího 

magisterského studia pedagogiky na  FF UK, a beru na vědomí, že zjištěné informace 

budou sloužit pro vypracování diplomové práce na téma: „Učitelovo pojetí výuky na 

prvním stupni základní školy a jeho možné proměny“. 

Vlastnoruční podpis:..................................



Příloha 2: Nedokončené výroky – metoda kvalitativního výzkumu

1) Cíle

V mém předmětu je nejdůležitější, aby žák …

Netrvám (jako někteří jiní učitelé) na tom, aby všichni žáci v mém předmětu …

Pro život je nejdůležitější, aby si z tohoto předmětu žáci odnesli ...

2) Učivo

Je dobře, že autoři osnov tohoto předmětu …

Člověk nevystačí jen s tím, co je uvedeno v učebnici. Proto ...

3) Žák a třída

Žáci v tomto ročníku obvykle …

Trvám na tom, aby každý žák v mém předmětu …

Nevadí mi, když žák třeba …

V každé  třídě  se  najde  žák,  který  v  mém  předmětu  nestačí  na  požadavky  osnov. 

Nejčastější příčinnou jeho ne)spěšnosti bývají …

S talentovanými žáky to není jednoduché …

Zatím to s talentovanými žáky řeším tak, že …

Dobře se mně učí ve třídách, které jsou …

Vadí mne však, když některá třída …

Dokážu odhadnout žáka, který …

Pouze jednou jsem se skutečně spletl v odhadu žáka. ...

4) Vyučovací metody

Obvykle vykládám tak, že …

Osvědčil se mně tento způsob zkoušení …

Když část žáků stále nerozumí tomu, co jsme probrali, řeším to následovně …



V každé třídě bývají žáci, kteří by mohli mít lepší výsledky, ale nesnaží se. Vyzkoušel 

jsem, že na ně platí ...

5) Učitel

V obecné rovině se dobře mluv   í o tom, že učitel …

Na základě dnešních zkušeností bych začínajícímu učiteli řekl, že nejdůležitější je, abys 

Domnívám se, že se mi v učitelské práci nejvíce daří …

Občas si uvědomuji, že mně nejvíce problémů dělá ...

6) Okolí

Je mnoho rodičů, kteří si myslí, že škola …

Málokdy se stane, aby rodiče …

Domnívám se, že ředitel školy by si měl u učitelů všímat …

Převzato z : (Mareš, Slavík, Svatoš, Švec, 1996, s.54-57)



Příloha 3: Ukázka kódování nedokončených výroků

Nedokončené výroky jako jedna z možných metod kvalitativního výzkumu pro účely 

diplomové práce na téma: Učitelovo pojetí výuky na I. stupni základní školy

Respondent 1 

1. Cíle (C)                                                                  

V mém předmětu je nejdůležitější, aby žák projevil zájem (K) o probíranou látku a 

výuka ho aspoň trochu bavila.

Netrvám (jako někteří jiní učitelé) na tom, aby všichni žáci v mém předmětu 
vynikali. (ŽU) Není pro mě jednička ukazatelem úspěchu a pochopení učiva.

Pro život je nejdůležitější, aby si z tohoto předmětu žáci odnesli znalosti, které si 

propojí s jinými znalostmi.

2. Učivo (U)

Je dobře, že autoři osnov tohoto předmětu nechávají kreativitu na učiteli a 

nepředkládají mu hotové oblasti.

Člověk nevystačí jen s tím, co je uvedeno v učebnici. Proto je třeba zapojit do výuky 

více metod, a ukázat jiné možnosti (TU) získání nových informací. Když jim budu jen 

vykládat, naučí se submisivně přijímat informace a to pro jejich rozvoj nestačí.

3. Žák a třída (ŽT)

Žáci v tomto ročníku obvykle potřebují ve výuce motivaci.

Trvám na tom, aby každý žák v mém předmětu se aktivně zapojil do výuky a 

projevili samu sebe.

Nevadí mi, když žák třeba má jiný názor na věc.

V každé třídě se najde žák, který v mém předmětu nestačí na požadavky osnov. 

Nejčastější příčinnou jeho neúspěšnosti bývají nezájem o učivo (NÚŽ), malá 

motivace, chybná domácí příprava (PŽ) která nesplňuje ani základní požadavky pro 

správné učení se dítěte.



S talentovanými žáky to není jednoduché je nutné k nim přistupovat individuálně (NŽ 

+ IP)a výuku přizpůsobit jejich talentu.

Zatím to s talentovanými žáky řeším tak, že zadávám obtížnější úkoly, nechávám mu 

velkou míru samostatnosti (IP) na řešení zadaných úkolů, podporuji jeho kreativitu 

prostřednictvím motivačních materiálů.

Dobře se mně učí ve třídách, které jsou méně početné a mají dobré klima (KT).…

Vadí mne však, když některá třída projevuje trvalý nezájem o učivo, je neukázněná, 

neplní si své povinnosti, to mě rozčiluje a demotivuje.

Dokážu odhadnout žáka, který se předvádí, který si dá záležet na tom, aby ostatní si 

nemysleli, že je „ šprt „dokážu odhadnout jeho schopnosti.

Pouze jednou jsem se skutečně spletl v odhadu žáka. Ne pro jeho schopnosti, ale v 

jeho charakteru, to bývá v životě časté...

4. Vyučovací metody (VM)

Obvykle vykládám tak, že děti zapojím do výkladu (VM), snažím se, aby si novou 

látkou dokázaly odvodit , vyhledaly si k tomu příslušné informace třeba i v materiálech, 

které nejsou plně výukové.

Osvědčil se mně tento způsob zkoušení – aktivita v hodinách, písemné, ústní, 

vytváření vlastních otázek a odpovědí (OZ) k danému učivu.…

Když část žáků stále nerozumí tomu, co jsme probrali, řeším to následovně - 

prodloužený výklad (NÚ), zapojit žáky více do procvičování učiva, vzbudit zájem o 

probíranou látku, popřípadě doučování ráno nebo po vyučování.

V každé třídě bývají žáci, kteří by mohli mít lepší výsledky, ale nesnaží se. 

Vyzkoušel jsem, že na ně platí pochvala, stimulace (M) k lepšímu výkonu

5. Učitel (U)

V obecné rovině se dobře mluv í o tom, že učitel musí být trpělivý a cílevědomý.(PU)

Na základě dnešních zkušeností bych začínajícímu učiteli řekl, že nejdůležitější je, 

abys hned nerezignoval na vědomosti dětí a snažil se na každém dítěti nají to nejlepší 



(RU) a to ikdyž to nebude jednoduché a žák bude těžce ovladatelný.

Domnívám se, že se mi v učitelské práci nejvíce daří vše.(Ú)

Občas si uvědomuji, že mně nejvíce problémů dělá nedostatečná vybavenost školy 

(P)- nábytek, pomůcky - malá modernizace školy. Snad to bude časem lepší.

6. Okolí (O)

Je mnoho rodičů, kteří si myslí, že škola musí nahradit výchovu (PR) ve všech 

směrech. 

Málokdy se stane, aby rodiče byli vstřícní a hledali chyby u sebe a ne jenom u školy, 

byli soudní a nelítali do školy kvůli každé prkotině, ale nechali děti, aby uměly řešit 

problémy samy.

Domnívám se, že ředitel školy by si měl u učitelů všímat - jejich kreativity, 

výukových metod, výsledků.(ŘŠ)

Děkuji Vám za Váš čas :-) 



Příloha 4: Polostrukturované interview

Formování učitelova pojetí od studia až do teď

1)  Měla jste nějaké pedagogické vzory? Jak jste vnímala učitelskou profesi před svým 

pedagogickém studiem a během studia?

2) S jakou vizí jste nastupovala do své pedagogické profese?

3)  Byla  jste  na  počátku  pedagogické  profese,  kdy jste  byla  vybavena  teoretickými 

poznatky, něčím zaskočena nebo překvapena?

4) Měnil se postupem času Váš vyučovací styl? Proč? 

5) Co Vás při změnách ve Vaší praxi nejvíce ovlivňuje? Zkušenosti,  životní situace, 

nové trendy ve vzdělávání, prostředí, vedení?

6) Pokud se podíváte na Vaše začátky pedagogické profese a na dnešní dobu, v čem jste 

se jako učitelka změnila? 

7) Myslíte si, že i společensko-kulturní situace má vliv na Vaše pojetí? Ovlivňuje třeba 

politická situace učitele?

8) Co má podle Vás největší vliv na změnu učitelova pojetí?



Příloha 5: Ukázka kódování polostrukturovaného interview

 Respondenti byli předem obeznámeni s tématem polostrukturovaného interview, 

přibližným časovým trváním a použitím získaných dat pro účely diplomové práce. Též 

souhlasili s nahráváním polostrukturovaného interview.

1) Měla jste nějaké pedagogické vzory? Jak jste vnímala učitelskou profesi před 

svým pedagogickém studiem a během studia?

Určitě, každý má nějaký vzor. Mým vzorem byla třídní učitelka ze základní školy.  

Vždycky  jsem  chtěla  být  jako  ona.  Byla  spravedlivá,  měla  respekt  a  uměla  nás  

nadchnout  a  vyhecovat.  No  a  učitelskou  profesi  jsem  vnímala  jako  takové  hezké  

povolání, kdy předáváte ostatním to, co umíte a organizujete a tvoříte si svou práci  

podle sebe.Při  studiu  na VŠ jsem si  prvně začala uvědomovat,  že to nebude taková  

procházka, ale že má člověk obrovskou zodpovědnost (OZ-ZV) za žáky a sám za sebe.

2)  S jakou vizí jste nastupovala do své pedagogické profese?

Asi s takovou, že budu ,,jen“ učit, budu vymýšlet činnosti s dětmi, budu se o ně  

během výuky starat a bude to vlastně veselá práce. Uvidím pokroky svých žáků a bude  

to všechny bavit – mě i je. No realita je jiná.(OZ-ZV)

Zmínila jste, že jste si myslela, že budete JEN učit, co si pod tím mám představit?

Dokud  nevstoupíte  do  praxe,  myslíte  si,  že  učitel  jen  učí(OZ-ZV),  ale  on  je  

zároveň úředníkem, psychologem, diplomatem, a dalším a dalším. Ale to nepoznáte,  

dokud nejste v reálu.Takže všichni nepedagogové mají futr řeči, jak si chodíme domů po  

obědě, ale nevidí, co je kolem toho za práci.

3. Byla jste na počátku pedagogické profese, kdy jste byla vybavena teoretickými 

poznatky, něčím zaskočena nebo překvapena?

Určitě a dost. V praxi musíte reagovat hned, není čas na promýšlení. Přijdou za  

vámi rodiče se stížností, s čímkoliv a vy musíte hned jednat a pak teprve přemýšlíte,  

jestli to bylo tak dobře. Na to teorie nikdy nepřipraví. Tak jako vás nepřipraví na to, že  

budete vyplňovat stohy papírů a že vám třeba hned na počátku praxe dají třídnictví.

(SKZ-ZŠI)



Myslíte, že po čase se učitel naučí jednat lépe? Není to spíše o povaze člověka?

Úplně  ne.  Naučí  se  určitě  jednat  pohotověji  a  není  tolik  zaskočen  jako  na  

počátku.  Některé situace se ve  škole  opakují  a  člověk  už  ví,  jak  na ně a časem se  

nabídne i třeba dobré školení, kde si vyzkoušíte modelové situace. To na vysoké škole  

chybělo.

4. Měnil se postupem času Váš vyučovací styl? Proč? 

 Určitě  se  měnil  a  mění  se  dál.  Ze začátku máte obrovský elán  a chcete  vše  

realizovat hned. Pak vidíte, že to třeba není ohodnocené, nebo že to ostatní nedělají a  

vy začnete stagnovat.(OZ-ŽSP)

Je něco, co stagnaci znovu přemění na aktivitu?

Určitě.  Pro  mě  to  byla  změna  místa  pracoviště,  nová  funkce  (SKZ-ZŠI)  –  

třídního učitele, metodika prevence, speciálního pedagoga ve škole. Vždy v nové funkci  

chcete realizovat sami sebe a postupně se dostáváte do nějakého bodu, který se pro vás  

stane příjemným a ve kterém přetrváváte, a měníte ho asi jen trošku.

Změnil se během praxe i Váš přístup k žákům?

Hodně. Ze začátku jsem po nich chtěla maximum a byla jsem opečovávající typ.  

Později jsem začala mít k dětem větší odstup(OZ-ZFV) a nastavila si určité mantinely,  

protože to jsou moji žáci, nikoliv moje děti.

Zmínila jste, že jste ze začátku požadovala maximum, teď už ne?

Chci, aby na sobě makali, ale vím, že každý na to nemá a taky hodně dětí nemá  

takovou podporu doma. Mohla bych je tím odradit. Chci, aby si ze školy něco odnesli,  

to mi stačí.

5. Co Vás při změnách ve Vaší praxi nejvíce ovlivňuje? Zkušenosti, životní situace, 

nové trendy ve vzdělávání, prostředí, vedení?

Nejvíc mě ovlivnilo mateřství.(OZ-ZFV) Viděla jsem, že dítě je dar a že chci, aby  

bylo hlavně šťastné. Nemusí být chytré, ale ať je slušně vychované a dokáže se o sebe  

postarat. Díky tomu jsem přestala být ve své profesi tak zaměřená na cíl – aby žáci vše  



uměli jako kafemlýnky.

Nastaly ještě další situace, které se podepsaly na Vašem pojetí?

Zdravotní  problémy  v  rodině.(OZ-ŽSP)) Moje  práce  ustupovala  do  pozadí  a  

poznala jsem, že se to dá dělat i s menším vypětí sil a nemusím se tak realizovat, protože  

to stejně málokdo ocení.

Jmenovala jste rodinu. Má podle Vás rodinné dění značný vliv na pojetí výuky? Na 

Vaši práci?

 Řekla bych, že nejvíc působí na člověka rodina. Pokud máte problémy doma, jste  

myšlenka pořád tam a svoji práci neděláte na 100% a díky tomu si uvědomíte, že ani  

nemusíte, protože je to jen vaše práce a né život. 

Uvedla  jste  problémy doma.  Zdravotní  problémy.  Nastaly  ještě  jiné,  které  Vás 

mohli ovlivnit?

 Moje dospívající dcera... Přestala chodit do školy(OZ-ŽSP), chytla se blbý party  

a zkusila drogy. To byl pro mě šok. Práce šla stranou, vše jsem zaměřila jen na svou  

dceru. Tahle zkušenost mě naučila, že po dětech nemusím chtít maximální výkon, ale  

mám jim dávat zkušenosti a rady do života. Máme být více lidští a nezaměřovat se jen  

na výukový cíl.

Co takhle vedení, myslíte, že má vliv na vaše pojetí?

Rozhodně. Měla jsem několik nadřízených. Čím více je nadřízený autoritativní,  

tím více se stahuji a nechci se v zaměstnání zdržovat. Když mám nadřízeného, který mi  

dá prostor, práce mě více baví a více se realizuji.(SKZ-ZŠI)

6. Pokud se podíváte na Vaše začátky pedagogické profese a na dnešní dobu, v čem 

jste se jako učitelka změnila?

Jak už jsem řekla. Ze začátku jsem byla ambiciózní, zaměřená na cíl, chtěla jsem 

být nejlepší. Dnes jsem více klidná, více respektuji individualitu žáka a vytvořila jsem si  

odstup  k  žákům  i  nadhled  nad  svou  prací.(OZ  -ZFV) Z  počátku  jsem  žila  svým 

povoláním, dnes žiju svou rodinou a svým životem. Práce mě baví, ale nesmí se z ní  

člověk zbláznit, vyhořel by.



7. Myslíte si, že i společensko-kulturní situace má vliv na Vaše pojetí? Ovlivňuje 

třeba politická situace učitele? 

 Rozhodně. Vše co se děje ve státě ovlivňuje státní zaměstnance.(SKZ-ZPS) 

Ovlivnila tedy i Vás nějaká společenská situace? Jak?

 Motivačně určitě ovlivňuje, pokud ministerstvo  přidá na platech učitelů.(SKZ-

ZPS) Momentálně se učitelům přidává, hned má člověk větší chuť a motivuje ho to v  

profesi zůstat. Všechny prvňostupňové učitele určitě ovlivnila i inkluze. (SKZ - ZPS) Mě 

negativně.  Sedí mi tam 4 integrovaní žáci,  musím se jim věnovat extra,  ostatním to  

musím vysvětlit, integrovaní věčně něco nevědí, nemají, zdržuje mi to práci se třídou a  

výuka mě pak nebaví.

8. Co má podle Vás největší vliv na změnu učitelova pojetí?

Každý to má asi jinak. Nejvíc asi na člověka působí, jaké je vedení ve škole, jaké  

má  žáky  ve  třídě,  co  se  odehrává  v  jeho  soukromém  životě  a  taky,  jak  se  cítí  po  

zdravotní stránce. (OZ + SKZ) 

Co třeba vzdělání, myslíte si, že výrazně ovlivňuje učitelovo pojetí?

Myslím  si,  že  ne.  Nejvíce  vás  ovlivní  situace,  které  předem  nenaplánujete,  

události, které vám vstoupí do života a lidé, kteří budou okolo vás.



Příloha 6: Záznam z pozorování

Cíle Učivo Žák a třída Vyuč.metody Učitel

- vytyčení 

učebních cílů

- snaha o to, aby 

dosahovali cílů s 

radostí, prožití 

úspěchu (systém 

odměn)

- podpora, 

povzbuzení a 

motivace

- shrnutí cíle na 

konci vyučovací 

hodiny

- 

zprostředkováno 

skze učebnice, 

pracovní sešity, 

myšlenkové 

mapy, výpočetní 

techniku

- oddělení 

základního učiva 

od rozšiřujícího

- aktivita

- důslednost při 

kontrole plnění 

povinností

- pravidla třídy

- dobré klima ve 

třídě

- individuální 

přístup k 

integrovaným 

žákům a slabším 

žákům

- velmi častá 

interakce Ž a U

- výklad, aktivizační 

metody

- slovní metody 

převládají

- ve třídě je často 

diskuze, i neřízená 

diskuze

- předávání vědomostí 

prostřednictvím 

každodenních situací

- zkoušení ústní 

- důraz na OSV

- partnerský přístup

- přirozená autorita

- aktivita učitele a 

schopnost reagovat 

na vzniklé situace
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