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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá problémy začínajících učitelů. Jejím cílem je zjistit, 

jaké jsou fundamentální potíže učitelů, kteří pracují ve školství prvních pět let. Práce je 

rozdělena na část teoretickou a praktickou.  

 Teoretická část nejprve pojednává o profesním vývoji a kompetencích učitele. 

Dále popisuje profesní přípravu a pomoc, která je začínajícím učitelům poskytnuta. Ve 

stěžejní kapitole teoretické části jsou specifikovány problémy, s kterými se začínající 

učitelé nejčastěji setkávají. Popis potíží vychází z analýzy odborné literatury a výsledků 

dosavadních šetření. V závěru teoretické části jsou uvedeny stěžejní výzkumy, které 

byly v dané oblasti provedeny. 

 Praktická část vychází z výsledků dotazníkového šetření. Respondenty 

výzkumného souboru jsou začínající učitelé ISCED 1, 2 a 3. Na základně získaných dat 

je provedena analýza klíčových problémů a jsou srovnány výsledky učitelů odlišných 

úrovní ISCED. Pozornost je věnována také profesní přípravě, pomoci začínajícím 

učitelům a postojům učitelů ke své profesi. Praktickou část uzavírá porovnání získaných 

dat s výsledky výzkumu profesora Šimoníka. 

 

 

Klíčová slova 

profesní vývoj učitele, kompetence učitele, začínající učitel, učitelé ISCED 1 až 3, 
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Abstract 

 This diploma thesis deals with the problems of beginning teachers. Its aim is to 

find out what the fundamental difficulties of teachers working in education for the first 

five years are. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. 

 The theoretical part first deals with professional development and teacher's 

competencies. It also describes professional preparation and assistance that is provided 

to beginning teachers. In the main chapter of the theoretical part, the problems that 

beginning teachers most often experience are specified. The description of the 

difficulties is based on an analysis of the literature and the results of the existing 

surveys. At the end of the theoretical part, the key surveys carried out in the given area 

are presented. 

 The practical part is based on the results of a questionnaire survey. The 

respondents in the research group are beginning teachers of ISCED 1, 2 and 3 level. 

Based on the data obtained, the key issues are analyzed and the results of teachers of 

different ISCED levels are compared. Attention is also paid to professional training, 

assistance to beginning teachers and teachers' attitudes towards their profession. The 

practical part concludes with the comparison of the obtained data with the results of 

Professor Šimoník's research. 

 

 

Keywords 

teacher's professional development, teacher's competencies, beginning teacher, ISCED 

1 to 3 teachers, problems of beginning teachers 

 



 

 

Obsah 

Úvod .................................................................................................................................. 8 

I. Teoretická část ............................................................................................................. 10 

1 Učitel ....................................................................................................................... 11 

1.1 Vymezení pojmu učitel .................................................................................... 11 

1.2 Vývoj učitelské profese .................................................................................... 12 

1.2.1 Profesní start – Začínající učitel ............................................................... 13 

1.2.2 Expert – Zkušený učitel ............................................................................ 14 

1.2.3 Vyhasínající učitel .................................................................................... 14 

1.3 Kompetence učitele .......................................................................................... 15 

2 Začínající učitel ....................................................................................................... 18 

2.1 Vysokoškolská příprava ................................................................................... 19 

2.2 Pomoc poskytnutá začínajícím učitelům .......................................................... 21 

3 Problémy začínajících učitelů ................................................................................. 22 

3.1 Vnitřní podněty problémů ................................................................................ 24 

3.1.1 Plánování .................................................................................................. 25 

3.1.2 Motivace a aktivizace žáků ....................................................................... 25 

3.1.3 Komunikace s žáky ................................................................................... 26 

3.1.4 Kázeň ........................................................................................................ 27 

3.1.5 Pedagogická diagnostika ........................................................................... 28 

3.1.6 Časová zátěž ............................................................................................. 29 

3.1.7 Psychologická zátěž .................................................................................. 30 

3.2 Vnější podněty problémů ................................................................................. 31 

3.2.1 Rodina ....................................................................................................... 31 

3.2.2 Společenská prestiž ................................................................................... 31 



 

 

3.2.3 Finanční ohodnocení ................................................................................. 33 

4 Dosavadní výzkumy ............................................................................................... 35 

4.1 Výzkum profesora Šimoníka ............................................................................ 35 

4.2 Další výzkumy ................................................................................................. 37 

II. Praktická část ............................................................................................................. 39 

5 Vlastní výzkum ....................................................................................................... 40 

5.1 Cíle výzkumu ................................................................................................... 40 

5.2 Popis výzkumného vzorku ............................................................................... 40 

5.3 Metody výzkumu ............................................................................................. 41 

5.4 Výsledky výzkumného šetření a jejich interpretace ......................................... 42 

5.4.1 Faktografické údaje ................................................................................... 43 

5.4.2 Klíčové problémy začínajících učitelů ..................................................... 47 

5.4.3 Srovnání problémů učitelů ZŠ a SŠ .......................................................... 55 

5.4.4 Hodnocení profesní přípravy .................................................................... 58 

5.4.5 Pomoc začínajícím učitelům ..................................................................... 63 

5.4.6 Postoje k profesi ........................................................................................ 65 

5.4.7 Srovnání s výzkumem prof. Šimoníka ...................................................... 68 

Závěr ............................................................................................................................... 74 

Seznam použitých informačních zdrojů ......................................................................... 79 

Seznam použitích zkratek ............................................................................................... 84 

Přílohy ............................................................................................................................. 87 

  



 

 

8 

 

Úvod 

 Na začátku výkonu jakékoliv profese se jedinec potýká s řadou potíží. Profese 

učitele je specifická v tom, že „… se od začínajícího učitele požaduje hned od prvního 

dne ve škole plnění všech povinností, které učiteli přísluší. Zatím co v ostatních 

profesích se náročnost úkolů zvyšuje postupně, prožívá učitel „profesní náraz“ a musí 

neodkladně, často okamžitě, řešit řadu více či méně komplikovaných výchovně 

vzdělávacích situací.“ (Šimoník, 1995, s. 8). Přestože jsou absolventi na výkon profese 

připravováni v rámci vysokoškolského studia, je tato příprava nedostatečná pro 

okamžitou aplikaci v praxi. Stále častěji se setkáváme se skutečností, že stávající učitelé 

odchází ze zaměstnání, nebo mnoho absolventů učitelské povolání nevykonává. Učitele 

od učitelské profese odrazují problémy spjaté s vnitřními a vnějšími podmínkami práce 

a postavením učitelů. Vedle vnějších podmínek – finančního ohodnocení, společenské 

prestiže a vztahů s rodiči žáků, existuje celá řada podmínek vnitřních, které přímo 

souvisí s pedagogickou prací. Většina začínajících učitelů proto potřebuje pomoc. 

Šimoník (1995) uvádí, že pomoc poskytovaná učiteli nemůže být pouze náhodná, stejně 

tak ne omezují a dogmatická. Každý učitel potřebuje individuální podporu a pomoc. 

Začínající učitel by měl mít podle Šimoníka možnost, zvolit si jednoho (případně i dva) 

uvádějící učitele. V současné době není pomoc uvádějícího učitele zakotvena v zákoně, 

tudíž je začínající učitel zcela odkázán na systém školy, v níž vyučuje. „Řešení 

konkrétních profesních problémů učitelů ve školském terénu je však dlouhodobě a trvale 

bagatelizováno a odsunováno do pozadí.“ (Urbánek, 2005, s. 7) Kritický stav úbytku 

učitelů je řadu let značně podceňován. A to i přesto, že nedostatek kvalifikovaných 

učitelů na všech úrovních vzdělávání snižuje pedagogickou kvalitu a efektivitu výuky 

(Urbánek, 2005).  

 Výše uvedené informace nás vedly k položení několika otázek. Stěžejní otázka 

zní: Jaké jsou klíčové problémy začínajících učitelů?. K dané otázce se vztahuje otázka 

zaměřená na srovnání problémů učitelů různých ISCED: Shodují se fundamentální 

problémy učitelů působících na ISCED 1 a 2 s problémy učitelů ISCED 3?. Snahou 

diplomové práce je také zjistit, jak učitelé hodnotí svou profesní přípravu, proto byla 

položena otázka: Jak začínající učitelé zpětně hodnotí přípravu na profesi?. Na základě 

získaných odpovědí na výše uvedené otázky je provedena analýza vztahu klíčových 
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problémů a profesní přípravy. Analýza odpovídá na otázku: Existuje souvislost mezi 

subjektivním hodnocením přípravy a problémy?. Část diplomové práce se věnuje 

pomoci začínajícím učitelům. Je zjišťováno, zda: Je absolventům poskytnuta pomoc?, a 

zda Považují začínající učitelé pomoc za dostatečnou?. Důležitou oblastí je postoj 

začínajících učitelů vůči své profesi. S negativními postoji souvisí odchod učitelů 

z profese, proto je v neposlední řadě položena otázka: Uvažují začínající učitelé o 

změně profese?. Poslední otázka výzkumu hledá odpověď na to, zda se nesnáze, které 

absolventi považují za nejvíce problematické, mění v závislosti na čase. Za účelem 

zodpovězení této otázky jsou výsledky dotazníkového šetření porovnány s výzkumem 

prof. PhDr. Oldřicha Šimoníka, CSc., který proběhl začátkem 90. let 20. století.  

 Pro získání odpovědí na výše položené otázky bylo provedeno dotazníkové 

šetření učitelů ISCED 1, 2 a 3. Šetření se zúčastnilo 102 respondentů, 85 žen (83,3 %) a 

17 mužů (16,7 %). Průběh výzkumu a analýza dat z něj získaných je obsahem praktické 

části této diplomové práce. Praktické části práce předchází část teoretická, ve které je 

definován termín začínající učitel, je popsán profesní vývoj učitele a kompetence, které 

musí pedagog naplňovat. Teoretická část je dále zaměřena na profesní přípravu a 

pomoc, jež je začínajícím učitelům poskytnuta. V hlavní kapitole teoretické části jsou 

specifikovány problémy, které začínající učitelé hodnotí nejhůře. Jedná se o problémy v 

oblasti přípravy a plánování, motivace a aktivizace, komunikace, kázně, pedagogické 

diagnostiky, časové a psychologické zátěže, vztahů s rodiči, společenské prestiže a 

finančního ohodnocení. V závěru teoretické části jsou uvedeny stěžejní výzkumy, které 

se taktéž zkoumaly problémy začínajících učitelů. 
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1 Učitel 

 První kapitola diplomové práce se zabývá profesí učitele. Nejprve je 

specifikován termín učitel, následně kapitola popisuje profesní vývoj a kompetence, 

které má vyučující mít. Zejména otázka profesního vývoje je dnes velmi diskutovanou 

problematikou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prosazuje 

kariérní řád, který definuje třístupňový standard učitele. Standardy mají za cíl na 

základě kompetencí zvýšit kvalitu práce učitele. Slouží pro dosažení, udržení a 

zlepšování činnosti učitele. Současně také specifikují pracovní povinnosti vyučujících. 

(MŠMT, 2013 – 2017) 

„Navrhovaný standard má tři oblasti: 

1) oblast osobního profesního rozvoje (dříve Učitel a jeho profesní Já) 

2) oblast vlastní pedagogické činnosti (dříve Učitel a jeho žáci) 

3) oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy (dříve Učitel a jeho okolí)“ (MŠMT, 

2013 - 2017). 

1.1 Vymezení pojmu učitel 

 Průcha (2009) učitele definoval jako zaměstnance, kteří jsou svou prací přímo 

spjati s realizací vzdělávacích procesů v prostředí školy. Zákon č. 563/2004Sb., o 

pedagogických pracovnících (MŠMT, 2013 – 2017) popisuje pedagogického 

pracovníka jakožto osobu, která „koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou 

speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě 

zvláštního právního předpisu…;  je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává 

činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické 

osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li 

zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává 

přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.“. Učitel je podle 

MŠMT (2013 – 2017) pedagogický pracovník, který podle zákona č. 563/2004 Sb. 

musí splňovat následující kritéria: 

 Způsobilost k právním úkonům. 
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 Zdravotní způsobilost. 

 Bezúhonnost.  

 Prokázaná znalost českého jazyka. 

 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, jež vykonává. Onu 

přímou pedagogickou činnost provádí nejen učitel, ale také vychovatel, 

psycholog, speciální pedagog, pedagog volného času, asistent pedagoga, 

pedagog ve vzdělávacím zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 

trenér, metodik prevence v PPP
1
 a vedoucí pedagogický pracovník.  

 Kantorová (2008) uvádí, že pedagog
2
 nepředává žákům pouze vědomosti, 

dovednosti a návyky, ale také řídí činnost žáků, částečně se podílí na osobnostním 

rozvoji dítěte, na jeho výchově a napomáhá učit žáka reakcím na změny ve 

společnosti. Učitel tedy pečuje o rozumový, tělesný, morální a volní rozvoj jedinců. 

1.2 Vývoj učitelské profese 

 Podle Vališové (2011) má učitelská profese své kořeny v dávné historii. 

V minulosti znamenala předávání vyšších vědomostí, ale také uvádění vzdělávaných do 

vztahu ke světu, k vlastnímu já a k druhým lidem. Švaříček (2009) uvádí, že vývoj 

učitele popisuje několik teorií. Jedná se o vymezení z didaktického pohledu na základě 

vývoje metod a forem výuky vyučujícího a jeho znalostí, z psychologického pohledu 

dle vývojových stádií učitele, z pohledu managementu vzhledem k vývoji profesní 

kariéry anebo z osobnostně-sociálního pojetí zaměřeného na rozvoj osobnosti učitele 

včetně jeho morálního vývoje. Lukas (2011) na rozvoj učitele pohlíží v užším a širším 

kontextu. Do užšího psychologického pojetí řadí formování identity pedagoga 

(dovednosti, kompetence ad.). A do širšího sociálního kontextu vyčleňuje faktory 

spojené s institucionálním prostředím (zejména vztahy učitel - žáci, učitel – kolegové, 

učitel – ředitel), ale také s rodinným zázemím či jiným prostředím, v němž učitel 

figuruje. 

 Dělení autorů se rozchází nejen v  dělení podle charakteristiky profesního růstu 

učitele, ale také v počtu vývojových etap. Furlong (1995) člení vývoj učitele na etapu 

                                                 
1
 PPP- Pedagogicko-psychologická poradna  

2
 Učitel smí být označen v různých stupních a typech škol také jako pedagog (Průcha, Walterová, Mareš, 

2009). Tato závěrečná práce obsahuje jak termín učitel, tak pedagog. Obě označení jsou významově 

totožná.  
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počátečního idealismu, etapu přežití, fázi rozpoznání problémů, fázi stabilizace a etapu 

udržení. Již ze samotných pojmenování fází lze vyvodit jejich význam. Učitel se 

zaměřuje zejména na vlastní výkon a svou práci. Snaží se jednat jako zkušený učitel, 

přičemž využívá napodobování a chová se tak, jak se očekává. Zpočátku nemyslí jako 

učitel, ale pouze tak jedná. Další členění podle Průchy (2002) je rozděleno do pěti etap 

profesního vývoje: výběr profese učitele (etapa výběru a motivace), profesní start 

(začínající učitel), profesní přizpůsobení se (první léta výkonu profese), profesní 

stabilizace (zkušený učitel) a profesní vyhasínání (syndrom vyhoření). Huberman 

(1993) dělí učitele na začátečníka (prvních šest let praxe), pedagoga ve středu své 

kariéry a vyučujícího na konci kariéry. Konkrétní stádia dále rozděluje na podstádia.  

 Přestože se v členění kariéry učitele autoři rozcházejí, existuje jistá shoda ve 

třech základních fázích vývoje, které popsal Průcha Průcha (2009): 

 Profesní start – začínající učitel. 

 Expert – zkušený učitel. 

 Konzervativní učitel – vyhasínající učitel. 

1.2.1 Profesní start – Začínající učitel 

 Začínající učitel má ukončený zákonem daný stupeň vzdělání, je tedy 

pedagogicky způsobilý, chybí mu však zkušenosti. Šimoník (1995) jej charakterizuje 

jako pedagogického pracovníka, který svou profesi vykonává první rok. Podlahová 

(2004) tvrdí, že je jeho vývoj individuální, a že v naší zemi se přechod do dalšího 

období pohybuje do prvních pěti až deseti let. Naopak v anglo-americkém prostředí je 

tomu dříve a to do tří až pěti let. Průcha a kol. (2009) spolu s většinou jiných autorů 

uvádí, že se jedná o učitele, který učí prvních pět let. Pro začínající učitele je profesní 

start velmi náročný, jelikož při nástupu do školy učitel přebírá veškerou odpovědnost za 

vykonanou práci. Od roku 1977 byla v tehdejší ČSR zavedena instituce pro uvádějící 

učitele, kteří se starali o začínající učitele. Dnes pomoc od zkušenějších kolegů při 

profesním startu není povinná. Strategie 2020 usiluje o sdílení zkušeností mezi učiteli (v 

rámci škol celé ČR), o zvýšení nabídky dalšího vzdělávání učitelů, vymezení pozice 

mentora, zavedení možnosti začínajících učitelů obrátit se na zkušeného pedagoga, 

který má vlastnosti mentora a v neposlední řadě o zajištění podpory pedagogickým 
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lídrův (zlepšit finanční ohodnocení a snížit přímou pedagogickou činnost). MŠMT 

(2013 - 2017) v Kariérním řádu pro profesní rozvoj pedagogických pracovníků navrhuje 

novelu zákona č. 563/2004 Sb., jejíž součástí je dvouleté adaptační období začínajících 

učitelů. V tomto úseku má při profesním startu učitelům pomáhat uvádějící pedagog, 

který má pro onu pomoc vytvořeny vhodné podmínky (např. menší přímou 

pedagogickou činnost). 

1.2.2 Expert – Zkušený učitel 

 Podle Průchy (2009) po fázi profesního startu nastupuje období stabilizace, jež 

je typické pro učitele experta. Huberman (1989) popisuje, že toto období probíhá ve 

třetím až pátém roce praxe. Průcha (2009, s. 217) však uvádí: „Nejsou k dispozici 

hodnověrné poznatky, jež by umožňovaly přesně vymezit, za jak dlouhou dobu (např. 

v počtu let či měsíců) od vstupu do profese se z učitele-začátečníka stává učitel-

expert.“, dodává, že nejčastěji se učitel stává expertem po pěti letech práce. Švaříček 

(2009) definuje zkušeného učitele jako osobu, která má za sebou více jak pět let výuky. 

Ovládá strategie, které mu umožňují vypořádat se s většinou běžných událostí ve 

školním prostředí. Má dostatek sebedůvěry pro okamžitou reakci, tedy schopnost 

improvizace a díky svým zkušenostem rychlost při řešení jednoduchých úkolů. Zkušený 

učitel se zaměřuje nejen na obsah učení, ale začíná se orientovat také na samotné žáky. 

Stanovuje si priority a zabývá se dlouhodobým plánování. Díky své letité praxi je 

opravdovým znalcem ve svém oboru, přičemž své vědomosti neustále rozšiřuje. Kromě 

znalostí oborových vyniká také v znalostech didaktických a psychologických. Výklad 

učiva neprovádí pouze na základě didaktických vědomostí, ale pracuje s informacemi, 

které má o žácích. Látku konkrétního učiva umí vhodně zakomponovat do hodiny a 

používá didaktické metody vhodné pro potřeby daných žáků. Cílem učitele experta je, 

aby žáci učivo pochopili a dokázali jej samostatně použít. 

1.2.3 Vyhasínající učitel 

 Průcha (2009) vidí vyhasínajícího učitele jako člověka nad padesát let s dvaceti 

pěti až třiceti lety praxe, který již nemá dostatečné množství motivace k výkonu své 

práce. Učitelovy hodnoty se mění, je zaměřen spíše na vztahy ve škole se svými kolegy 

a na dobré finanční ohodnocení. Díky mnohaleté praxi je označován jako nejzkušenější 

učitel. Mezi negativní stránky této fáze patří zdravotní potíže, stresové důsledky, 
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narůstající konzervativní postoje, vyšší rezignace a v některých případech přechod 

k syndromu vyhoření. Vyhasínající čitelé ztrácejí pracovní ambice, přehlíží kázeňské 

přestupky, nelibě nesou inovace ve školství, práce s dětmi je pro ně méně poutavá atd. 

Prick (1989, In Průcha, 2009) provedl výzkum, v němž zkoumal rozdíly spokojenosti ve 

své profesi a to mezi profesně nejmladšími a profesně nejstaršími učiteli. Z jeho šetření 

vyplynulo, že největší generační rozdíly jsou v Rakousku a Německu, nejnižší pak 

v Nizozemsku, Belgii a Portugalsku. V České republice se procentuální výsledky příliš 

nelišily.  

1.3 Kompetence učitele 

 Každý vyučující by měl mít způsobilosti, které činí výkon jeho profese 

kvalitnějším. Podle Holečka (2014, s. 88) musí dobrý učitel mít: „1. vědomosti (musí 

něco vědět ze své odbornosti, ale i z pedagogiky či psychologie; 2. dovednosti a 

vlastnosti (umět); 3. zájem (chtít); 4. možnost (moct).“. Holeček (2014) dále uvádí, že 

učitel musí vědět, co má učit, jak má učit a proč má dané informace na žáky „přenášet“. 

Jeho vybavenost nesmí být pouze vědomostní, ale také dovednostní. Ty se projevují 

v plánování a přípravě vyučujícího, v řízení vyučovací hodiny, ve zvládání kázně, ve 

vytváření pozitivního klimatu třídy a v hodnocení výsledků žáků a výsledků vlastních 

(evaluace). Učitel musí mít zájem o žáky, důležitý je jeho pozitivní způsob myšlení, 

který zapříčiňuje víru v úspěšnost dětí. Tento akt se přenáší na samotné žáky, kteří 

nabývají vyššího sebevědomí v samu sebe. Pod termínem „moct“, ze čtvrtého bodu 

kompetencí učitele, se skrývají hodné podmínky k efektivnímu vyučování. Dobrý učitel, 

jenž zná, umí a chce, však může být znevýhodněn kupř. špatnými sociálními vztahy 

s kolegy, nadřízeným či v soukromém životě. Ten, kdo je schopen vést efektivní výuku, 

ovládá tzv. kompetence (tj. znalosti, dovednosti). Veteška a Tureckiová (2008, s. 29) 

sestavili hierarchický model systému kompetence (obr. č. 1). Kde jsou základnou 

rozumové a duševní schopnosti jedince a jeho motivace. Jedná se o těžce ovlivnitelné 

rysy člověka. Následujícím stupněm pyramidy jsou dovednosti, znalosti a zkušenosti, 

jež jedinec získal. Na samém vrcholu je chování, v němž se projevují veškeré 

kompetence.    
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OBRÁZEK 1: HIERARCHICKÝ MODEL STRUKTURY KOMPETENCÍ 

 

„Pojem kompetence tedy můžeme definovat také jako jedinečnou schopnost člověka 

úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru 

vlastních zdrojů, a to v konkrétním kontextu různých úkolů a životních situací, spojenou 

s možností a ochotou (motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.“ 

(Veteška, Tureckiová, 2008, s. 27). 

 Švec (1999) rozdělil kompetence na tři základní skupiny: kompetence k 

vyučování a výchově, rozvíjející kompetence a osobnostní kompetence. Osobnostní 

kompetence jsou základní složkou pro úspěšné pedagogické působení. Jedná se 

především o odpovědnost za svá pedagogická rozhodnutí a jejich důsledky, flexibilitu, 

empatii, tvořivost či autenticitu. 

Spilková (1997, s. 62) klasifikuje kompetence na: 

 „Kompetence psychodidaktické 

 Kompetence pedagogické 

 Kompetence komunikativní  

 Kompetence diagnostické a intervenční 

 Kompetence poradenské a konzultativní 

 Kompetence reflexe vlastní činnosti“. 

Vedle základního dělení kompetencí na odborné, osobnostní a pedagogicko-

psychologické se staví podrobnější dělení oblastí kompetencí: 
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 „předmětová nebo oborově předmětová 

 didaktická a psychodidaktická 

 pedagogická nebo obecně pedagogická 

 diagnostická a intervenční 

 sociální, psychosociální a komunikativní 

 manažerská a normativní 

 profesně a osobnostně kultivující“ (Walterová, 2001, s. 25). 

Velmi zdařile a přehledně člení kompetence Kyriacou (2012). Uvádí základní prvky 

dovedností – vědomosti, rozhodování a činnost. Vědomosti se týkají nejen vyučovaného 

předmětu, ale také kurikula, vyučovacích metod, informacích o žácích a znalostech o 

vlastních pedagogických dovednostech. Rozhodování se vztahuje k přípravě vyučovací 

hodiny, rozhodující aktivity během hodiny i po ní. Jeho cílem je dosažení co možná 

nejlepších výsledků. Činnost je jednání učitele, kterým napomáhá učení žáků. Kyriacou 

(2012) vymezuje celkem sedm kompetencí: 

 Plánování a příprava – důležitá je volba výukového cíle, který má být naplněn 

v konkrétní vyučovací hodině. Učitel musí zvolit nástroje, které povedou 

k dosažení daného cíle (vhodné materiály, pomůcky, pedagogické metody, 

individuální zvláštnosti žáků/třídy, motivace apod.).   

 Realizace vyučovací jednotky – učitel musí působit jistě, uvolněně, vyvolávat u 

žáků zájem o obsah výuky. Podává jasné informace odpovídající úrovni žáků, 

pokládá rozmanité otázky a to celé třídě. Respektuje žáky i jejich názory, dává 

jim práci, která je úměrná jejich potřebám a podporuje je v samostatné činnosti.     

 Řízení vyučovací jednotky – vyučující využívá svých dovedností k udržení 

pozornosti, zájmu a aktivity žáků. Dává studentům zpětnou vazbu. Je schopen si 

dobře naplánovat chod hodiny, mezi konkrétními činnosti logicky a snadno 

„přechází“, přičemž vede tempo výuky, a jestliže si to situace vyžaduje, dokáže 

modifikovat plán vyučování.   

 Klima třídy – pedagog splňuje dovednosti, které vedou žáky k pozitivním 

postojům vůči výuce a motivaci, jež se projevuje jejich aktivitou. Těmto cílům 

napomáhají nejen dovednosti učitele, ale také kladný a uvolněný vztah mezi ním 



 

 

18 

 

a žáky, vzájemná důvěra a úcta, a uspořádání vybavení ve třídě. Vyučující u 

žáků buduje sebedůvěru a sebeúctu. 

 Kázeň – nezbytné dovednosti jsou ty, které vedou k zachování pořádku ve třídě 

a pomáhají při řešení chování žáků, které je v rozporu se školním řádem. Učitel 

sleduje situaci ve třídě a snaží se nežádoucímu chování žáků předejít. Pro žáky 

je autoritou, jež je přijata a uznávána. Jestliže dojde k porušení pravidel, prověří 

případ, projedná jej a provede žádoucí opatření (napomenutí, trest apod.), ovšem 

konfrontacím se vyhýbá. 

 Hodnocení výsledků žáků – dovednosti, které jsou zužitkovány při hodnocení 

žáků. A to při hodnocení, které vede k individuálnímu vývoji dítěte a klasifikaci 

o dosažených výsledcích. Zpětná vazba neslouží pouze k odhalení chyby, ale 

také k povzbuzení úsilí žáka, pomoci, posílení sebedůvěry, zjištění, zda smí 

vyučující postoupit k dalšímu učivu aj. Užívá se hodnocení průběžné a finální, 

které neprovádí pouze pedagog, ale studenti mají možnost se na něm sami 

podílet.    

 Autoevaluace – pedagog disponuje také dovednostmi pro evaluaci vlastní 

pedagogické práce. Autoevaluace vede k seberozvoji a sebezlepšení. Lze k ní 

použít širokou škálu metod.  

 

2 Začínající učitel 

 Termín začínající učitel se nachází v pedagogické terminologii od 

80 let 20. století. Průcha (2009) v Pedagogické encyklopedii začínajícího učitele 

definuje jako vyučujícího, který zatím nedosáhl profesní stabilizace. Po absolvování 

vysokoškolského studia se náročnost ve výkonu práce nezvyšuje postupně, jak je tomu 

u mnoha jiných profesí. Učitel naopak prožívá s nástupem na pracoviště tvz. profesní 

náraz. Ihned po nástupu do zaměstnání jsou od něj požadovány veškeré náležitosti 

(povinnosti) spojené s výkonem profese. K úspěšnému profesnímu startu a získání 

všech profesních kompetencí napomáhá zejména efektivní profesní příprava a pomoc 

poskytnutá v prvním roce výkonu profese.  



 

 

19 

 

2.1 Vysokoškolská příprava  

 Praktická část diplomové práce je zaměřena na začínající pedagogy, kteří 

vyučují na ISCED 1, 2 a 3. Český statistický úřad (2011) definuje termín ISCED 

následovně: „ISCED (International Standard Classification of Education) je 

mezinárodní standardní klasifikace vzdělání, která patří do rodiny ekonomických a 

sociálních klasifikací Organizace spojených národů (OSN). Tyto klasifikace se používají 

ve statistikách po celém světě za účelem shromažďování, sestavování a analyzování 

mezinárodně srovnatelných údajů. Klasifikace ISCED je referenční klasifikace, slouží 

pro uspořádání vzdělávacích programů a odpovídajících kvalifikací do vzdělávacích 

úrovní a oborů. Klasifikace ISCED je výsledkem mezinárodní dohody a je oficiálně 

přijatá Generální konferencí členských států UNESCO.“. V roce 2011 byla zavedena 

nová klasifikace vzdělání s účinností od 1. ledna 2014. Nová klasifikace je revizí 

členění z roku 1997. V České republice ISCED 1 značí primární vzdělávání, ISCED 2 

nižší sekundární vzdělávání a ISCED 3 vyšší sekundární vzdělávání. Od začínajících 

učitelů působících na uvedených typech škol je v současnosti požadováno absolvování 

vysokoškolského studia, tudíž je teoretická část diplomové práce věnována pouze 

vysokoškolské přípravě budoucích učitelů, nikoliv středoškolské.  

 Možnosti získání učitelské kvalifikace jsou zakotveny v zákoně o 

pedagogických pracovnících, tj. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 

o změně některých zákonů (MŠMT, 2016) - učitelé ISCED, 1 2 a 3 musí získat 

odbornou kvalifikaci „…vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném 

magisterském studijním programu.“. Přípravou pedagogických učitelů udává rámec 

zakotvený v zákoně č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů. Fakulty, které připravují budoucí učitele, jsou díky uvedenému 

zákonu autonomní. Každá fakulta si sama vymezuje obsah a organizaci učitelského 

studia. Podmínkou však je akreditace každého studijního programu učitelství získaná 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Akreditace musí být přijata Akreditační 

komisí. (MŠMT, 2013 – 2017) 

 Učitelé v České republice získávají kvalifikaci ve vysokoškolském studiu, které 

probíhá na 9 pedagogických fakultách a na 24 jiných fakultách. Profesní příprava se 
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skládá z aprobačních předmětů, všeobecných předmětů a pedagogické přípravy. 

Pedagogická příprava zahrnuje pedagogickou praxi a pedagogicko-psychologické 

předměty. Existuje řada modelů učitelské přípravy, jejichž klasifikace se rozchází na 

základě jednotlivých autorů. Za základní modely lze považovat model souběžný a 

následný. Zatímco u souběžného modelu probíhá zároveň příprava teoretická (aprobační 

předměty) a praktická (předměty tzv. všeobecného základu – pedagogika, psychologie a 

didaktické předměty), u modelu následného jsou studenti nejprve vzděláváni teoreticky 

(vzhledem ke studovanému oboru) a až následně získávají praktickou přípravu. V České 

republice je v učitelské přípravě uplatňován převážně souběžný model, s následným 

modelem se smíme setkat např. v rámci doplňujícího pedagogického studia. Studium je 

strukturované – nejprve studenti absolvují bakalářské studium a následně magisterské. 

Výjimkou je učitelství primárního vzdělávání (ISCED 1), které má pětiletou 

nedělitelnou přípravu. (Bendl, 2011). „Učitelé preprimární až vyšší sekundární úrovně 

musí mít pedagogickou kvalifikaci, a to na rozdíl od učitelů vyšších odborných škol, 

kterým postačuje odborná kvalifikace.“ (Bendl, 2011, s. 25).  

 Pedagogická praxe, kterou studenti v průběhu učitelského studia absolvují, má 

různý rozsah. Student není během praktického výcviku považován za plně 

kvalifikovaného učitele, proto se nejprve účastní náslechů a následně samostatně vede 

vyučování (ve třídě je většinou přítomen zkušený hospitující učitel). Během 

absolvování praxe je student stále v kontaktu s vysokou školou/univerzitou, která mu 

poskytuje formální teoretickou přípravu. Praxe je mj. důležitá zejména pro přechod 

jedince ze statusu student k statusu učitel. Na efektivní přípravě budoucích učitelů se 

však podílí řada faktorů. Jedním z faktorů jsou samotní studenti (Švec, In Walterová 

2001). Důraz na přístup studentů klade také Vašutová (200ý, s. 61): „Praxe ve škole je 

prubířským kamenem učitelství. Praktické zkušenosti dobrý učitel pouze nesbírá. Je 

potřebné, aby je uměl analyzovat, kriticky hodnotit a reflektovat.“. Většina studentů by 

uvítala více praxe. Podle výsledků šetření Havlíka (In Walterová, 2001, s. 77) hodnotí 

studenti přípravu pro praktické činnosti velmi negativně: „Respondenti by vítali delší 

pobyty na školách a více aktivních vystoupení.“. Výsledky výzkumu IFTF
3
 (Chen, 

2014) ukazují, že s vývojem moderních technologií roste nutnost praktických 

                                                 
3
 IFTF – Institute for the Future (Institut pro budoucnost) 
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dovedností. Stále více zaměstnavatelů bude upřednostňovat učitele, kteří mají profesní 

zkušenosti, nikoliv ty, u kterých není praxe úměrná jejich znalostem. Profesní příprava 

tedy vyžaduje zejména: rozšíření praxe a pedagogicko-psychologické a didaktické 

semináře, které budou více zaměřeny prakticky nežli teoreticky. 

2.2 Pomoc poskytnutá začínajícím učitelům 

 Po absolvování profesní přípravy je velmi důležitá pomoc začínajícím učitelům. 

Na tuto skutečnost poukazuje mj. Podlahová (2004): „Začínající učitel může být chápán 

jako mladý, nezkušený, nezralý, neovládající dosud všechny pracovní techniky a 

postupy. Má příslušné vysokoškolské vzdělání a pedagogickou způsobilost, chybí mu 

však pedagogická zkušenost. Od prvních dnů vykonává své povinnosti v plné šíři, ale 

potřebuje systematickou radu a pomoc a je pověřován i činnostmi, na něž nebyl 

připravován (výuka neaprobovaných předmětů).“. Ideální a nejvíce efektivní pomoc by 

měla trvat jeden rok a měl by ji poskytovat uvádějící učitel. Podle Šimoníka (1995) byl 

uvádějící učitel běžnou pomocí začínajícího učitele od roku 1977. Tehdejší MŠ vydalo 

Vyhláška o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů (Sb. zákonů č. 78/1977 a č. 

79/1977), v níž byli uvádějící učitelé součástí školském systému. Průcha (2009) uvádí, 

že po roce 1989 funkce uvádějícího učitele zanikla v legislativní rovině, ale nadále se 

zachovala, její uplatňování je však závislé na jednotlivých školách. Uvádějící učitel je 

podle Podlahové (2004) osoba, která pomáhá začínajícímu učiteli, sleduje jeho růst a 

hodnotí jeho pokroky. Má mj. mnoho zkušeností, dobré znalosti o dané škole, ověřené 

výchovné a vzdělávací metody, ochotu pomoci, spolupracovat a předávat zkušenosti 

svému svěřenci.  

 Mentor
4
 byl vychovatel Telemacha, z toho vychází dnešní pojetí mentora jako 

moudrého rádce a průvodce na cestách. Mentor by neměl učitelům říkat, co mají dělat, 

ale měl by jim umožnit sebereflexi a hledání vlastních cest. Mentoring tedy označuje 

pomoc ve smyslu partnerství. (Učitelské noviny, 2009) Mentor je v Pedagogickém 

slovníku popsán jako „osoba uvádějící do znalosti oboru prostřednictvím vedení v 

reálných situacích, provádějící supervizi“ (Průcha, 2009, s. 120). Mentoring si klade za 

cíl rozvoj osobnostních a odborných kompetencí, které začínajícímu učiteli umožní 

                                                 
4
 V této práci je použit termín mentor i uvádějící učitel. Oba termíny jsou zde významově totožné. 
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pracovat kvalitně a stát je profesionálem (Lazarová, 2010). Lazarová (2010) uvádí 

několik znaků mentoringu: dlouhotrvající proces týkající se kolegiální podpory či učení; 

podpora zkušenějšího zaměstnance méně zkušenému pracovníkovi; důvěra a vzájemný 

respekt mezi aktéry. Podle Kariérního řádu (MŠMT, 2013 – 2017): „Mentor profesního 

rozvoje zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, a to zejména tím, že 

se podílí na zpracování plánu pedagogického rozvoje školy, poskytuje pedagogickým 

pracovníkům školy poradenství, metodicky je usměrňuje a předává jim vědomosti a 

dovednosti potřebné pro jejich profesní rozvoj.“. Vedle nového kariérního řádu, který 

doposud nevstoupil v platnost, vzniká celá řada projektů, kterým nejsou problémy 

začínajících učitelů lhostejné. Například v roce 2014 Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy proškolila 14 vybraných mentorů. Cílem školení bylo zvýšení efektivity výuky 

na šesti základních školách. Vybráni byli zejména mentoři začínajících učitelů. 

(EDUIN, 2014) 

 

3 Problémy začínajících učitelů  

 Černotová (1991, In Šimoník) označila problémy v učitelském vzdělávání jako 

„syndrom nepoučitelnosti“. Ve vzdělávání učitelů je totiž věnována velmi malá 

pozornost připomínkám z praxe a také výsledkům výzkumů či novým teoretickým 

poznatkům. Tím dochází k tomu, že se některé z nedostatků v přípravě učitelů opakují. 

(Šimoník, 1995). Karel Čapek (1930, In Šimoník, 1995) ve své publikaci Kritika 

reformy školy poukázal na to, že univerzita nevzdělává studenty, aby se z nich stali 

učitelé, ale činí z nich klasické filology, matematiky, češtináře apod. Bendl (2008) však 

tvrdí, že v učitelství není možné v praxi dosáhnout absolutního úspěchu ani po důkladné 

profesní přípravě, jelikož nelze nikdy předvídat jednoznačný úspěch edukačního 

počínání. Mnohé problémy nesouvisí pouze s nedostatky v profesní přípravě, ale také 

s jinými aspekty. Vybrané aspekty jsou popsány ve dvou podkapitolách - Vnitřní 

podněty problému a Vnější podněty problémů. 

 Jako nejčastější počáteční potíže Podlahová v knize První kroky učitele (2004, 

s. 26-27) uvádí:  

 „obsah školního předmětu a jeho uspořádání,  



 

 

23 

 

 různost školních programů (koncepcí), 

 složení úvazku a rozvrh hodin,  

 přístup uvádějícího učitele, 

 rozdíl mezi vlastními metodami a postupy starších učitelů,  

 stav materiálního vybavení školy,  

 rozsah administrativních a jiných povinností, 

 neznalost právních a bezpečnostních předpisů, neznalost pracovního řádu, 

 časová náročnost učitelské práce, 

  zaměstnávání učitelů v době školních prázdnin, 

 vztahy na pracovišti, 

 výše učitelského platu a jeho skladba, 

 změněná kvalita kázně dnešních žáků, nekázeň, 

 postoj rodičů ke škole, 

 vyšší výskyt minorit a integrovaných žáků,  

 formulační neobratnost a první učitelské „nehody“
5
, 

 celková odlišnost školní skutečnosti od představ.  

 Studenti učitelství se podle Vašutové (2007) obávají selhání v navázání kontaktu 

s žáky, neobjektivního hodnocení žáků, odmítnutí inovací, nepochopení učiva žáky, 

nesnází v nestandardních situacích, nízkého respektu u kolegů, žáků a rodičů, neplnění 

žákovských povinností (nevypracované úkoly apod.), nepříjemných otázek od žáků, 

neukázněnosti dětí a neprobraného učiva naplánovaného na danou vyučovací hodinu. 

Žáci rychle a snadno odhalí slabé stránky vyučujícího (trému, nepřipravenost, neznalost 

aj.). Začínajícího učitele to smí do značné míry „vykolejit“, je důležité, aby nepodlehl 

bezradnosti. Musí být důsledný a nekompromisní, ale současně by měl být tolerantní a 

přístupný.  

 Dunn (in Cantu a Martinez, 2006) vymezuje problémy začínajících učitelů do 

čtyř kategorií: organizační problémy, výukové problémy, sociální problémy, materiální 

a technické problémy. Problémy organizační se týkají nejen plánování a organizování 

výuky, ale také podmínek, jež mu poskytuje škola, v které působí. To znamená jaké 

                                                 
5
 Nehodami jsou myšleny nepřesné formulace ze strany učitele – používání dlouhých a nejasných souvětí, 

dvojjazyčné výroky apod.  
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podpory a vedení se mu dostává.  Výukové problémy se týkají procesu vyučování, 

zejména oblasti disciplíny, motivace, hodnocení žáků a volby vhodných výukových 

metod. Do kategorie sociálních problémů se řadí vztahy začínajícího učitele s žáky, 

kolegy a vedením školy. A oblast materiálních a technických problémů zahrnuje 

vybavení školy. V mnoha případech se oblasti problémů prolínají.  

 Pfister (2008) rozčlenila zjištěné problémy do šesti oblastí. První oblastí jsou 

potíže spojené s výukou, v nichž jsou zahrnuty problémy týkající se motivace, vedení a 

hodnocení žáků, řízení třídy, udržení kázně, chování žáků, spolupráce učitele s žáky a 

rodiči, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhou oblastí jsou zdroje, 

tzn. materiální podpora ve výuce v podobě pomůcek, vybavení třídy, kurikulárních 

dokumentů ad. Oblastí třetí jsou osobní záležitosti, tedy zvládání časové organizace. 

Čtvrtou oblastí jsou problémy s přípravou žáků na plošné testování. Pátá skupina 

zahrnuje problémy s byrokracií, které mohou vzniknout např. při chybném a 

porozumění a zabezpečení administrativních úkonů. A poslední oblast z  kategorizace 

Pfister je zaměřena na potíže s komunikací a spoluprací začínajícího učitele s kolegy.  

 Všem výše uvedeným problémům je důležité předcházet, jelikož se jedná o 

příčiny odchodu začínajících učitelům ze svého zaměstnání či volby jiné profese po 

ukončení studia. To potvrzuje např. Urbánek (2005, s. 93): „Příčiny nenastupování 

absolventů a odlivu začínajících a mladých učitelů ze školství bývají vysvětlovány 

charakterem učitelského studia. Jeho relativně širokým zaměřením, vybaveností 

absolventů dobře použitelnými znalostmi a dovednostmi jako jsou kupříkladu sociální 

komunikace, práce s lidmi, znalost cizích jazyků atd., tedy širokými možnostmi jiného 

uplatnění. Avšak nejpodstatnějším důvodem, proč absolventi pedagogických fakult 

nenastupují do školské praxe, resp. po nástupu do škol brzy odcházejí, jsou bezpochyby 

současné zoufalé, málo přitažlivé a stále se nezlepšující podmínky práce učitelů.“     

3.1 Vnitřní podněty problémů 

 Příčinou vnitřních problémů může být celá řada faktorů. Pod slovem vnitřních 

jsou chápány oblasti, které přímo souvisí s pedagogickou prací (činnosti od plánování, 

přes průběh hodin, až k hodnocení žáků). V rámci této práce je blíže specifikováno 
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pouze sedm základních vnitřních podnětů problémů – plánování, motivace a aktivizace, 

komunikace s žáky, kázeň, pedagogická diagnostika, časová zátěž, psychologická zátěž. 

3.1.1 Plánování 

 Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů je povinností každého učitele vykonávat přímou i nepřímou 

pedagogickou činnost. Důležitou činností učitele je příprava na vyučovací hodinu. 

Vyučovací hodina založená na improvizaci vede, zejména u začínajících učitelů, 

k nekvalitní výuce. Učitel si vytváří plán, který by měl být náročný, ale zároveň reálný a 

splnitelný. Plánování se netýká pouze vyučování hodiny a časového rozvržení učiva na 

celý školní rok, ale také zpracování individuálních plánů pro žáky se SVP
6
, podpůrného 

plánu pro žáky s pomalejším tempem osvojování učiva, cizince či žáky, kteří změnili 

školu ad. (Vališová, 2011). Kyriacou (2012) rozvrhl plánování do čtyř základních bodů: 

1. stanovení výukového cíle, 2. volba činností a struktura hodiny – metody výuky, 

organizační formy, 3. příprava vhodných učebních pomůcek, 4. výběr způsobu 

sledování a hodnocení (průběžného i výsledného) žáků. Učitel během přípravy také 

formuluje učební otázky a úkoly. Ovšem ani velmi kvalitní příprava učiteli nezaručí, že 

vše proběhne dle jeho představ. Pedagog by měl být schopen pružně reagovat: 

„Efektivní výuka je závislá na tom, do jaké míry je učitel schopen sledovat, přizpůsobit 

a rozvíjet dění ve třídě v závislosti na chování žáků v průběhu hodiny. Bez ohledu na to, 

jak dobře a pečlivě byla hodina připravena, při samotném vyučování se do popředí 

dostanou okamžité požadavky na řízení dění ve třídě.“ (Kyriacou, 2012, s. 35). 

3.1.2 Motivace a aktivizace žáků 

 K tomu, aby proběhla příprava učitele podle jeho plánu, je velmi důležitá 

motivace žáků. Pavelková (2002) uvádí, že pozitivní motivace je jednou z klíčových 

podmínek efektivního vzdělávání žáka. Naopak negativní motivace je nejčastější 

příčinou školního neúspěchu. „Setká-li se učitel s malou motivovaností, musí se nejprve 

zeptat: „Jakou zkušenost s neúspěchem toto dítě dosud mělo?“ a „Jak tato zkušenost 

ovlivnila jeho obecnou motivaci k učení?““ Fontana (2014, s. 219). Fontana (2014) 

zdůrazňuje, že učitel by měl žáka motivovat, nikoliv odrazovat. Při hodnocení by měl 

                                                 
6
 SVP – Speciální vzdělávací potřeby 
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dbát na individuální úspěch žáka v rámci jeho schopností, nikoliv na kritéria 

vyučovacího předmětu či srovnání s jinými žáky. Neúspěch žáka by neměl negativně 

komentovat. Učitel by měl neúspěch chápat jako součást organického procesu, v němž 

si žák po selhání vytváří nové efektivnější strategie. Fontana také uvádí, že děti, kterým 

není poskytnuta dostatečná motivace, a setkávají se často pouze s kritikou, mají sklon se 

vzdávat a mít nízkou motivovanost i tehdy, když je zvládnutí úkolu v jejich silách. 

Reakce těchto žáků smí mít dvojí podobu: 1. obvinění jiných a nenávist vůči 

vyučujícímu předmětů, 2. pocit provinění a sebepodceňování. Následek obou typů 

reakcí je totožný – pro žáky se stane neúspěch zvykem.       

 S motivací žáků souvisí aktivizace žáků. Aktivizace má mnoho podob. Její 

podstatou je získání pozornosti žáků, jejich zájmu a zajištění jejich zapojení. Aktivizace 

nastává ve chvíli, kdy je učitelům výklad (tedy pasivní poslouchání žáků) nahrazen 

objevováním, řešením a tvořením samotných žáků. Existuje celá řada aktivizujících 

metod, které jsou velmi efektivní. Ovšem aktivizující metody jsou pro učitele náročnější 

než metody tradiční, v kterých dominuje monolog učitele. (Vašutová, 2007) S nízkým 

úspěchem aktivizace žáků smí souviset neuspokojení biologických potřeb (hlad, únava 

aj.). 

3.1.3 Komunikace s žáky 

 Komunikace s žáky je jedna z nejdůležitějších složek edukačního procesu. 

Komunikace musí být efektivností. Grice (In Mareš, 1995, s. 25) definoval pět zásad 

správné komunikace, které lze vztáhnout ke komunikaci učitele s žákem/žáky:  

„1. princip kooperace – spolupracuj s partnery, formuluj své repliky právě tak, jak 

to příslušný moment dialogu vyžaduje... 

2. maxima kvantity – řekni dost, ale neříkej více, než je nezbytné; ať je tvé sdělení 

dostatečně informativní, ale zároveň co nejúspornější; 

3. maxima kvality – nelži, neříkej nic, pro co nemáš dostatek důkazů; 

4. maxima relevance – řekni to, co je v daný moment důležité a vhodné vzhledem 

k tématu, cílům, účastníkům; 

5. maxima způsobu – vyjadřuj se jasně, srozumitelně, přesně, jednoznačně.“. 
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 Vašutová (2007) člení komunikaci na verbální (hlasitost, dynamika, intonace, 

frázování, tempo, emocionalita), nonverbální (gestika, mimika, pohledy, kinesika, 

proxemika, posturologie) a komunikaci činem. Učitel má mluvit spisovnou češtinou, 

závažné nedostatky v projevu žáků má opravovat citlivě, při svém projevu musí dbát na 

stránku obsahovou a významovou, přednesovou a zvukovou, slohovou a mluvnickou a 

nonverbální. Komunikaci musí přizpůsobit věku a úrovni žáků. Při používání 

odborných výrazů má upřednostňovat českou terminologii před cizí (zejména na úrovni 

ISCED 1 a 2 a některých typech škol úrovně ISCED 3). (Urbánek, 2005) Vašutová 

(2007) poznamenává, že komunikace výrazně determinuje kvalitu vyučovací hodiny. 

Učitelův projev by měl být kultivovaný, aby byl vzorem žákům. Urbánek (2005) jako 

hlavní prohřešky v komunikaci uvádí: časté opakování slov, parazitní slova, používání 

profesního slangu, špatné frázování (z něhož žáci nemohou rozpoznat, co je a není ve 

výkladu důležité), přídechy a mnoho tzv. oddechových prostředků („abych 

nezapomněl“, „teď mě napadá“ apod.). 

3.1.4 Kázeň 

 Bendl (2004) uvádí, že potřeba kázně roste s počtem osob ve skupině. Ve školní 

třídě je tedy nepostradatelná. Jednak zajišťuje žákům i učiteli bezpečí a zároveň vytváří 

prostředí, které podporuje učení. Učitelé se však setkávají s kázeňskými problémy 

denně, často jim jejich řešení zabere velkou část vyučovací hodiny. Příčinou 

kázeňských problémů je nerespektování pravidel školy. Tato problematika je velmi 

komplikovaná a rozsáhlá. Kázeňským problémem je neukázněnost, ale také např. 

nepřípustné chování žáka vůči učiteli či jiným žákům. Mezi dvěma uvedenými 

problémy je značný rozdíl. Rozdíly projevů nekázně popisuje doc. Vališová (In 

Krykorková, 2010). Říká, že snížené sebeovládání, neodpovědnost a nerespektování 

pravidel se projevuje ve vztahu k povinnostem, druhým lidem, hodnotám a sobě 

samému. Problematika kázně souvisí zejména s psychologickým vývojem jedince: 

„Složitý proces, jímž je přechod z dětství do dospělosti, se uskutečňuje jen tehdy, když 

dospívající začne přirozeně a dobrovolně s dospělými sdílet obecně platný systém 

norem, pravidel a požadavků…“ (Vališová, In Krykorková, 2010). S kázeňskými 

problémy se tedy bezesporu setkávali také učitelé v historii, ovšem podle Vašutové 

(2007, s. 61) se míra kázeňských přestupků mění v čase: „Problém lze vidět v tom, že 
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chování žáků, jejich postoje a hodnotový systém kopírují život ve společnosti, která se 

proměňuje v konzumní společnosti. Učitelé nejsou připraveni a studenti nejsou 

připravováni na nové charakteristiky žáků a pedagogickou práci s nimi, a proto bývají 

v praxi bezradní.“. Také Bendl (2004) upozorňuje na skutečnost, že kázeňské problémy 

jsou historicky zakořeněny, ale jsou mnohem závažnější, což dokládá např. násilí vůči 

učitelům. Dále uvádí, že slušného člověka dnes lze označit za deviantního, jelikož je 

slušnost vnímána jako odchýlení. Kázeňské problémy jsou tedy závislé nejen na 

psychické úrovni žáka, ale také na mnoha dalších faktorech: morální úrovni dítěte a 

jeho temperamentu, sociokulturním prostředí, z kterého dítě pochází, okolnostech 

kázeňského konfliktu, poruchách chování, vývoji společnosti ad. Výzkum, který 

provedl Veenman (1987, In Urbánek, 2005), dokazuje, že kázeňské problémy jsou časté 

i v zahraničí - 85 % začínajících učitelů uvedlo udržení disciplíny ve třídě jako 

nejproblematičtější oblast při výkonu učitelské profese.  

3.1.5 Pedagogická diagnostika 

 Stanovení pedagogické diagnózy žáka umožní učiteli jeho poznání. Teprve v 

návaznosti na diagnostiku může pedagog projektovat diferencovaný přístup k 

jednotlivým žákům. Učitel díky diagnostice volí vhodné didaktické postupy vedoucí 

k rozvoji žáka. „Diagnostika je východiskem volby a uplatňování takových 

intervenčních (regulačních) zásahů učitele do učebních aktivit subjektu, které respektují 

jeho individualitu i charakteristické rysy procesu osvojování dovedností.“ (Švec, 1998, 

s. 135). Mezi diagnostické prostředky patří záměrné, cílevědomé a plánované 

pozorování žáka, diagnostický rozhovor, žákovská anamnéza, rozbor prací žáka, použití 

psychologických a didaktických testových metod ad. (Vališová, 2011). Mojžíšek (1987) 

člení pedagogickou diagnostiku na: individuální (rozvoj konkrétního jedince), 

normativní (posuzování na základě určité normy, například věku dítěte), kriteriální 

(hodnocení na základě určeného kritéria, kupříkladu žák správně určuje hlásky na 

začátku slov) a diferenciální (je zaměřena na příčinu určitého neúspěchu, provádí ji 

především psycholog, speciální pedagog a neurolog). Učitel se musí v diagnostické 

činnosti vyvarovat chybám. Mezi nejčastější chyby patří: Pygmalion efekt = pozitivní 

očekávání pedagoga, pedagog vidí žáka nadměrně optimisticky, vzhledem k pozitivním 

informacím o žákovi očekává, že všechny jeho výkony budou výborné. Golemův efekt 
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= negativní očekávání ze strany učitele, který je přesvědčen, že žák nemůže dosáhnout 

lepšího výkonu, a dává mu to najevo. (Vališová, 2011). Učitel by měl být také 

kompetentní v oblasti diagnostiky sociálních vztahů ve třídě (Dytrtová, 2009). 

3.1.6 Časová zátěž 

 Učitelé jsou velmi časově zatíženi a to nejen plánováním, diagnostikou aj., ale 

také velkou mírou administrativy. Časové nároky kladené na učitelskou profesi jsou 

veřejností často chybně interpretovány. Mylné informace jsou spjaty s domněním, že je 

pracovní doba učitele totožná s jeho přímou vyučovací povinností. Učitelé jsou naopak 

zahlceni administrativou. „Řadu činností vykonává učitel i mimo pracoviště nebo 

v době mimo pracovní dobu…“ Urbánek (2005, s. 125). V tabulce č. 1 jsou uvedeny 

profesní činnosti a jejich podíl (průměr v min./týden). Data vychází z výzkumu Urbánka 

z roku 1997 (In Urbánek 2005, s. 127). Tabulka ukazuje, že přímá výuka trvá pouhých 

36,4% ze 100. S přibývajícími roky se množství administrativy zvyšuje. To má neblahý 

dopad nejen na nedostatečný prostor pro další sebevzdělávání pedagogů, ale také na 

zásah do osobního života učitelů.
 

TABULKA 1: PRŮMĚRNÝ ROZSAH A PODÍL PROFESNÍCH ČINNOSTÍ UČITELE 
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3.1.7 Psychologická zátěž 

 Řehulka (1995, In Urbánek, 2005, s. 122) popsal pět osobnostních oblastí, na 

které působí psychologická zátěž:   

„1. zátěž v oblasti percepčních nároků (permanentní kontrola žáků, práce 

s vysokými nároky na pozornost); 

2. zátěž v oblasti kognice (nároky na myšlení, využívání odborných poznatků, rychlé 

řešení problémů); 

3. zátěž v oblasti emocionální (kontrola emocí, udržování emoční atmosféry, osobní 

vztahy k žákům); 

4. zátěž v oblasti sociální (vnucená úroveň sociálního tlaku, povinnost sociálního 

vedení, nároky na komunikaci); 

5. zátěž v oblasti seberegulace (nutnost introspekce, sebehodnocení, sebevýchova, 

sebepojetí).“. 

Organismus na nadměrnou zátěž reaguje stresem. Ve školách je stres běžným jevem. 

Jsou mu vystaveni žáci i učitelé. (Kyriacou, 2005) Stres není ani pozitivní, ani 

negativní. Vždy záleží na intenzitě stresoru a psychické odolnosti jedince. (Fontana, 

2014) Podle Vašutové (2004) je obtížné jeho příčiny minimalizovat nebo eliminovat, 

protože jsou podstatou práce učitele. Učitelský stres je spjat zejména s problémy 

výchovnými, vzdělávacími a vztahovými. Výchovné a vzdělávací problémy vyplývají 

z hodnot společnosti, životního stylu společnosti, úrovně vzdělávací politiky, stavu 

pedagogických věd a nátlaku veřejnosti na učitele (přímého i nepřímého). Vztahové 

problémy pramení zejména z feminizace pedagogických sporů. (Vašutová, 2004) 

Příznaky stresu jsou fyzické (nadměrné vylučování potu, střevní potíže, potíže 

s polykáním, bolesti hlavy a svalů aj.) a behaviorální (vyhledávání konfliktu, plačtivost, 

uštěpačnost, absence humoru, špatná koncentrace ad.). (Kyriacou, 2005) Stres má tři 

stádia – poplachovou reakci, stádium odporu a stadium vyčerpání. Stadium vyčerpání je 

doprovázeno kolapsem, tedy psychickým a fyzickým zhroucením. (Fontana, 2014) 

Dlouhodobě působící stres vyvolává u učitelů syndrom vyhoření (= burnout efekt). 

Syndrom vyhoření je psychické i fyzické vyčerpání, ztráta zájmu o svou profesi a 

narušení profesionálních postojů. (Vašutová, 2004)  
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3.2 Vnější podněty problémů 

 Mezi nejčastější vnější podněty problémů učitelů patří vztahy s rodiči žáků, 

společenská prestiž a finanční ohodnocení učitelů. 

3.2.1 Rodina 

 Důležitá je spolupráce rodiny se školou, jestliže není efektivní, dochází k 

vytváření problémových vztahů (rodič – učitel). Problémy spojené s rodiči žáků se 

netýkají pouze vzdělávacího procesu, ale také výchovného (kázeňských problémů 

žáků). Michaela Vítečková (in Vališová, 2011, s. 334) popsala tři přístupy rodičů: 

„Primárním úkolem školy je zajištění vzdělávací činnosti, přesto ji v praxi lze jen těžko 

oddělovat od působení výchovného. Plnou odpovědnost za náležitou výchovu a péči 

však mají zákonní zástupci. Škola 21. století očekává od učitele schopnost efektivního 

řízení třídy, orientace ve vztahové síti třídy, začlenění žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami, z rozdílných sociokulturních prostředí. V neposlední řadě by měl být učitel 

schopen nacházet cesty k žákům ovlivněných různorodými výchovnými přístupy i 

odlišnými představami rodičů o rozsahu spolupráce se školou. Na jedné straně lze 

evidovat rodiče s významnou ochotou ke konstruktivní spolupráci, na straně druhé 

rodiče, kteří přenechávají výchovně vzdělávací práci na bedrech učitele. Samostatnou 

skupinu tvoří hyperprotektivní rodiče, kteří veškeré neúspěchy dítěte spojují 

s neadekvátními metodami výuky a s nekompetencí učitele.“. Podle výzkumu Šimoníka 

(1995) má více než polovina dotázaných začínajících učitelů obavy z interakce s rodiči. 

Jako problematické se jeví nejen individuální jednání s rodiči, ale také vedení třídních 

schůzek. Obavy jsou způsobeny jednak negativně hodnocenou profesní přípravou na 

jednání s rodiči, a jednak kritičností veřejnosti a rodičů vůči práci školy a učitelů.   

3.2.2 Společenská prestiž 

 Učitel byl v historii vždy chápán jako významná a uznávaná osoba. Podle 

výzkumných šetření je učitelská profese veřejností hodnocena pozitivně také dnes. 

V průzkumech o prestižnosti povolání se učitelé tradičně umisťují na prvních místech 

žebříčků. To potvrzují slova Urbánka (2005, 54 až 55): „V zásadě je učitelství naší 

veřejností přijímáno velmi pozitivně, veřejnost u nás dlouhodobě uznává profesi učitele 

jako významnou, vážnou, zasluhující úcty. Svědčí o tom výsledky řady výzkumů prestiže 
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různých povolání, v nichž se učitel v minulosti vždy umísťoval a lze říci, že stále 

umísťuje, velmi vysoko.“. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění (In Tuček, 2016) 

byl učitel základní školy v roce 2016 pátým nejprestižnějším povoláním České 

republiky (viz tab. č. 2). 

TABULKA 2: PRESTIŽ POVOLÁNÍ 

 

 Přestože je učitelská profese v průzkumech hodnocena pozitivně, existují vůči 

učitelskému povolání mnohé předsudky. Helus (2012) zmiňuje předsudky čtyři: 

1. Učitelská profese je nenáročná (míněno zejména k učitelům primárního vzdělávání)., 

2. Učitel pouze reprodukuje informace, které jsou v osnovách a učebnicích. Učitelská 

profese je netvůrčí., 3. Předpoklady pro práci s dětmi musí být vrozené. Zdatnost 
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v oboru není výsledkem profesní přípravy a vývoje, ale je dána vrozeným nadáním., 4. 

Učitel v edukačním procesu uplatňuje přístup, který vychází z vlastních zkušeností se 

svými učiteli. 

 Vědecký pracovník Pedagogického muzea František Morkes (2017) pohlíží na 

výsledky veřejného mínění kriticky: „… dotazovaní respondenti se vyjadřují spíše k 

obecné potřebnosti a nezbytnosti určitého povolání. A to je něco úplně jiného než 

prestiž. Každý si velmi dobře uvědomuje, že škola mu dala základy vzdělání a vybavila 

ho poznatky, z nichž pak čerpá po celý život. Mnozí dali svůj hlas učitelskému povolání 

proto, že přední místo učitelů v žebříčku prestižnosti považovali obecně za správné. 

Tedy za takové, jaké by opravdu mělo být. Někteří pak byli jistě ovlivněni tím, že o 

vzdělání se velmi často mluví jako o prioritě. Z tabulky prestižnosti povolání je přitom 

zcela zřejmé, že dotazovaní do svých odpovědí nezakalkulovali ani platové ohodnocení 

povolání, ani svůj osobní vztah k těmto povoláním. Na to se jich ale nikdo neptal. Právě 

proto bychom měli čas od času se objevující žebříčky správně číst a interpretovat. A 

povšimnout si i toho, že právě v obdobných průzkumech veřejnosti bývají položené 

otázky formulovány „velice obezřetně“… Pokud by stejní respondenti měli odpovídat 

na otázku, zda by chtěli, aby určité povolání vykonávaly jejich děti, bylo by už pořadí 

zcela jiné. Už by totiž nešlo jen o jakousi odtažitou prestiž, ale o vyjádření vlastního, 

velmi osobního vztahu. Domnívám se, že při takto položené otázce by již učitelé v 

popředí tabulky nebyli.“. 

 Veřejnost má vůči učitelské profesi jisté předsudky, ale uznává, že učitelská 

profese nepatří ke snadným, pokud jde o pracovní zátěž. Zdá se, že většina veřejnosti 

připouští, že povolání učitele je mimořádně namáhavé psychicky a může mít negativní 

dopad na zdravotní stav učitele. Průcha (2002) 

3.2.3 Finanční ohodnocení 

 Studenti středních škol a absolventy učitelských oborů často od výkonu profese 

odrazuje nepoměr náročnosti povolání a finančního ohodnocení. „Již tradičně vleklým, 

dlouhotrvajícím, neochotně řešeným a zejména stále přetřásaným problémem ve 

školství je odměňování učitelů.“ Urbánek (2005, s. 158). Tabulka č. 3 ukazuje výši 

průměrného měsíčního platu učitelů od roku 1978 do roku 1997 (In Urbánek, 2005, s. 
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160). V období dvaceti let překročilo finanční ohodnocení učitelů průměrnou měsíční 

mzdu pouze jednou, v roce 1996. Rozdíl však nebyl enormní, jednalo se pouze o 0,4 %. 

V roce 1984 byl plat učitelů o 7,7 % nižší, než byla průměrná mzda tehdejší ČSR.  

TABULKA 3: PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT UČITELŮ V 20. STOLETÍ  

 

 Tabulka č. 4 zaznamenává plat učitelů na začátku 21. století (Urbánek, 2005, 

s. 161, upraveno). V porovnání s předchozí tabulkou byla mzda učitele vyšší než 

průměrná mzda ČR ve dvou po sobě následujících letech.   
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TABULKA 4: PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT UČITLŮ NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ 

 

 V roce 2016 byl průměrný měsíční plat učitele ZŠ 27.690 Kč a učitele 

SŠ 28.649 Kč. Průměrná měsíční mzda ČR byla v témž roce 27.589 Kč. Průměrný plat 

učitele ZŠ a SŠ tedy převyšoval národní průměr. Vypočítáme-li však průměrný plat 

učitelů MŠ (23.116 Kč), ZŠ a SŠ, zjistíme, že je roven 26.731 Kč. (Pedagogická 

komora, 2017) Od listopadu 2017 byl učitelský plat navýšen o 15 %, ovšem stále není 

úměrný stupni kvalifikace, který je od učitelů požadován, kompetencím, které musí 

pedagog splňovat a v neposlední řadě náročnosti učitelské profese.  

 

4 Dosavadní výzkumy 

 Čtvrtá kapitola diplomové práce Klíčové problémy začínajících učitelů popisuje 

výzkum profesora Šimoníka, který lze označit za stěžejní v rámci výzkumů České 

republiky, jež se zabývají potížemi začínajících učitelů. Kapitola také uvádí dva další 

výzkumy z oblasti klíčových problémů začínajících učitelů.  

4.1 Výzkum profesora Šimoníka 

 Prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. provedl v letech 1990, 1991 a 1992 výzkum, 

který publikoval v roce 1995 pod názvem Začínající učitel. Výzkumný vzorek 

obsahoval 141 respondentů, přičemž Šimoník oslovil přes 400 začínajících učitelů. 

Šetření se zúčastnilo 123 žen a 18 mužů. Někteří vyplnili dotazník, jiní poskytli 

informace v rámci individuálního rozhovoru či skupinové besedy. Protože se někteří 

respondenti nevyjádřili ke všem otázkám, nebyly stanoveny nežádoucí korelace a 
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výzkum zůstal jen v elementární podobě. Výzkum se vztahoval na tři oblasti: 1. Přijetí 

na novém pracovišti a pracovní podmínky, 2. Chyby v práci začínajících učitelů a 3. 

Poznámky začínajících učitelů ke vzdělávání učitelů. V tomto výzkumu nebyly 

zjišťovány sociální a ekonomické podmínky respondentů. Dotazovaným byly v rámci 

začátku profesionální dráhy položeny následující otázky: 1. „Jaký je Váš současný 

vztah k učitelské profesi?“,… 2. „Co Vás při nástupu do školy příjemně 

překvapilo?“,… 3. „Co vás při nástupu do školy zklamalo?“ (Šimoník, 1995, s. 12 – 

14). Na první otázku respondenti nejčastěji odpovídali, že začínající učitelé vykonávají 

svou profesi se zaujetím (celkem 48, 9 % = 69 odpovědí), u druhé otázky, jež byla 

položena, se nejčastěji vyskytla odpověď, že byli učitelé příjemně překvapeni dobrým 

kolektivem (to znamená, že ve škole panovala pozitivní atmosféra a členové učitelského 

sboru si pomáhali a projevovali vůči sobě vzájemnou úctu.).  Tato odpověď se objevila 

45 krát. Naopak 30 respondentů nic příjemně nepřekvapilo. Na třetí dotaz neodpovědělo 

28 začínajících učitelů a dalších 48 uvedlo, že byli nejvíce zklamáni materiální 

vybaveností školy. Žákovská nekázeň, agresivita a přestupky byly s 30 odpověďmi až 

druhé v pořadí. Na třetím pomyslném schůdku hierarchie zklamání byl nezájem žáků o 

školu a učení (celkem 21 odpovědí). Dále se negativní odpovědi týkaly: špatné 

organizace práce školy (20 odpovědí), rodičovského podceňování učitelů (18 odpovědí), 

záporných vztahů mezi vyučujícími (18 odpovědí), školského nepedagogického 

personálu - školník, uklízečka (taktéž 18 odpovědí), neochoty starší kolegů vůči 

změnám přístupů k žákům (15 odpovědí), špatných znalostí studentů (12 odpovědí), 

nízkého platu (12 odpovědí), různých intrik či očerňování (9 odpovědí), výuky 

předmětů, jež začínající učitelé nemají v aprobaci (6 odpovědí), nahrazování rolí rodičů, 

kteří nemají o své děti zájem (6 odpovědí), špatné přípravy českého vzdělávacího 

systému na výkon učitelské profese (4 odpovědi), absence uvádějícího učitele (3 

odpovědi), velkého počtu žáků v jedné třídě (3 odpovědi), vysokých požadavků vedení 

školy = velkého množství úkolů (3 odpovědi), špatného
7
 vedení školy (3 odpovědi), 

nízké připravenosti u řešení problémů se žáky a rodiči (2 odpovědi), učitelského sboru a 

vysokého věku kolegů (2 odpovědi) či striktního vnitřního řádu školy (2 odpovědi). Po 

jedné odpovědi byly uvedeny následující reakce: vztahy žáků vůči sobě, odpor 

                                                 
7
 Autor výzkumu pracuje s termínem neschopného 
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k inovaci, nežádoucí zásahy školského úřadu do chodu školy a nízký zájem žáků o 

předmět, jenž začínající učitel vyučoval. Z šetření vyplývá, že první dojmy byly velmi 

odlišné. Odráží se v nich zejména pedagogická atmosféra a materiální vybavenost dané 

školy. Výsledky vypovídají o velkých rozdílech škol. (Šimoník, 1995) 

 Šimoník (1995) se v šetření zabývá i otázkami nedostatků v práci začínajících 

učitelů. Vymezuje celkem 24 činností, které na začátku výkonu profese činí učitelům 

potíže. Ke každé oblasti pokládá doplňující otázku týkající se přípravy během studia 

(tedy toho, jak byli v rámci vzdělávání seznámeni s řešením problematických činností). 

Zjištěná data dokazují, že neobtížnější je pro začínající učitele práce s neprospívajícími 

dětmi (76,6 %). Mezi dalších příčin nesnází v prvních pěti letech učitelské profese patří: 

udržení kázně žáků (75,2 %), udržení pozornosti studentů (70,2 %), diagnostika žáků 

(63,8 %), motivace (59,6 %), individuální přístup s rodiči (59,6 %), vedení 

rodičovských schůzek (57,5 %), odpovídající reakce na neočekávanou situaci v hodině 

(56,7 %), problematika kázeňských přestupků  - jejich řešení (55,3 %), aktivizace třídy 

(55,3 %), uplatňování individuálních přístupů (54,6 %), napomáhání osobnostního 

rozvoje žáka (53,2 %), přizpůsobení vyučování žákům na základě jejich věku (48,9 %), 

komunikace se třídou – verbální i neverbální (47,5 %), správné formulace (46,8 %), 

vedení pedagogické dokumentace (46,1 %), ustanovení obsahu a rozsahu učiva (40,4 

%), vhodné rozvržení učiva v rámci celého školního roku (38,3 %), dobré časové 

rozvržení vyučovací hodiny (36,2 %), klasifikace a jiné typy hodnocení žáků (31,9 %), 

organizace samostatných prací žáků (29,8 %), spolupráce s kolegy (27,7 %), volba 

vhodných pomůcek (27,7 %) a jasné a adekvátní vysvětlení nové látky (27,0 %).  

4.2 Další výzkumy 

 Doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (in Šimoník, 1995) učinil v letech 1986-1987 

výzkumné šetření u 248 začínajících učitelů. Závěrem jeho průzkumu bylo zjištění, že 

metodické postupy začínajících učitelů jsou ve velké míře voleny na základě vlastní 

zkušenosti z doby, kdy sami absolvovali studium. Dále zkoumáním poukázal na 

problémy kázeňské, potíže se získáváním autority, se správným formulováním učebních 

úloh, s používáním aktivizačních metod, s vymezením stěžejního učiva, s orientací 

v učebních osnovách, s prácí se specifickými výukovými cíly a potíže s práci 

s didaktickou technikou. Výsledky ukázaly u začínajících učitelů absenci návyků 
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potřebných k provádění dílčích pracovních technik a postupů, a také odhalily 

neschopnost přizpůsobit učivo věku žáků.  

 Pařízek (1988) pro svou studii Učitel a jeho povolání sbíral data pomocí 

dotazníku. Cílem jeho výzkumu bylo zjistit, jaké jsou klíčové problémy začínajících 

učitelů. Po analýze dat zjistil, že mezi potíže profesně mladých vyučujících patří 

(Pařízek, 1988, s. 36): „…zvládnutí třídy, udržení kázně a pozornosti žáků, aktivizace 

třídy, komunikativní dovednosti, vystupování před třídou, spisovná mluva, správná 

formulace otázek a přesnost vyjadřování, kontakt se žáky a vhodný přístup k třídě, 

přijetí role učitele, didaktické problémy spojené s výběrem a s uspořádáním učiva, 

s volbou vhodné vyučovací metody, s reakcí na chyby a dotazy žáků a konkretizace 

učiva.“.  
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II. Praktická část 
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5 Vlastní výzkum 

 V teoretické části této práce je definován termín „začínající učitel“ a jsou 

specifikovány kompetence, kterými by měl učitel disponovat. Učitel je na výkon 

profese připravován v rámci studia, avšak k naplnění kompetencí dochází postupně, na 

základě získaných zkušeností. Žádná středoškolská či vysokoškolská příprava nedokáže 

absolventy zcela připravit na učitelskou profesi. Je zcela pochopitelné, že se teorie 

s praxí mnohdy rozchází. Každý učitel je specifický, stejně tak se odlišuje každý žák, 

rodič, zaměření školy, její vedení, neočekávaná situace a mnohé další. Mezi přípravou 

na povolání, a to nejen učitelské, a samotným výkonem profese existuje celá řada 

rozdílů. Dané rozdíly mohou v zaměstnání přinášet větší či menší nesnáze. Praktická 

část se zabývá problémy vyskytujícími se v počátcích učitelské profese a faktory, které 

jsou s problémy spjaty.   

5.1 Cíle výzkumu 

 Cílem výzkumu bylo zjistit klíčové problémy začínajících učitelů ISCED 1 až 3. 

Na začátku výzkumného šetření bylo položeno několik deskriptivních otázek: 

 Co považují začínající učitelé ISCED 1, 2 a 3 za nejvíce problematické? 

 Shodují se fundamentální problémy učitelů působících na ISCED 1 a 2 

s problémy učitelů ISCED 3? 

 Jak učitelé zpětně hodnotí svou přípravu na výkon profese? Existuje spojitost 

mezi klíčovými problémy a oblastmi přípravy, které jsou hodnoceny jako 

nedostatečné?   

 Je absolventům poskytnuta pomoc? Jestliže ano, kdo jim pomáhá? Považují 

začínající učitelé pomoc za dostatečnou?  

 Uvažují začínající učitelé o změně profese? 

 Mění se problémy začínajících učitelů v čase?  

5.2 Popis výzkumného vzorku 

 Výzkumný vzorek byl složen ze začínajících učitelů, kteří museli splňovat dvě 

kritéria: 

1. Vykonávat profesi nejméně jeden měsíc a nejdéle pět let.  
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2. Pracovat na úrovni ISCED 1, ISCED 2 nebo ISCED 3.  

 Subjekty výzkumu nebyly limitovány věkem, pohlavím a místem působení. 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 109 respondentů. Z celkového počtu bylo sedm 

dotazníků vyřazeno. Důvodem vyloučení bylo nesplnění jednoho ze dvou kritérií. Jeden 

účastník byl studentem učitelství, ale profesi zatím nevykonával, jiný pracoval jako 

učitel 5 let a 1 měsíc a dalších pět vyřazených osob pracovalo na jiné úrovni ISCED 

(čtyři osoby na ISCED 0 a jeden respondent na ISCED 6). Finální výzkumný soubor 

tedy obsahoval 102 respondentů.  

 Základní soubor celé České republiky nebyl stanoven, a to nejen vzhledem 

k časovému a finančnímu omezení, ale také kvůli nedostatečným statistickým údajům o 

počtu učitelů, kteří pracují v českém školství minimálně 1 měsíc a maximálně 5 let. 

MŠMT sice zveřejňuje data o počtech zaměstnanců, nikoliv však o době výkonu 

profese. I přesto, že není známa populace, lze předpokládat, že výzkumný soubor není 

vzhledem k základnímu souboru reprezentativní. Důvodem je neodpovídající zastoupení 

jednotlivých krajů a nevyvážený počet respondentů vyučujících na ISCED 1, 2 a 3. 

Avšak pro srovnání s výzkumem prof.  Šimoníka, jehož výzkum sčítá 141 respondentů, 

je výzkumný vzorek dostačující.     

5.3 Metody výzkumu  

 Součástí diplomové práce byl kvantitativní výzkum. Stanoveným cílem bylo 

získat data od alespoň sta začínajících učitelů, což se podařilo. Data byla sbírána 

dotazníkovým šetřením od dubna do října 2017. Původním záměrem bylo oslovovat 

začínající učitele prostřednictvím vedení školy. Během prvního týdne sběru dat byl 

dotazník rozeslán e-mailem na 16 základních škol a 12 středních škol. Jeho návratnost 

však byla velmi nízká, tuto návratnost nelze hodnotit, jelikož není znám počet 

začínajících učitelů, kteří na daných školách působí. V rámci sběru dat byl dotazník 

osobně předán vedení 3 základních škol v tištěné podobě. Na daných školách bylo 

celkem pouze 8 začínajících učitelů, přičemž se šetření zúčastnilo pouze 5 z nich. Z 

omezených časových důvodů byla data od třetího týdne sbírána prostřednictví Google 

formuláře. Online dotazník byl zveřejněn na sociálních sítích, které obsahují učitelská 

fóra. Současně byly nadále rozesílány e-maily na školy úrovně ISCED 1, 2 a 3 
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(dotazník již ale nebyl vkládán do přílohy e-mailu, kvůli snadnějšímu zpracování dat, 

zasílán byl odkaz na Google formulář). Z analýzy dat tedy nelze rozpoznat, zda se 

k účastníkovi dotazník dostal díky fóru nebo vedení školy.  

 Dotazník obsahoval 12 otázek - 4 otevřené a 8 uzavřených (5 z nich bylo 

s posuzovací škálou). Dotazník byl polostandardizovaný. Vycházel z výzkumu 

profesora Šimoníka. Tento výzkum byl proveden v 90.  letech 20.  století a získával data 

mj. dotazníkovou metodou. Otázky v dotazníku prof. Šimoníka byly otevřené. Na 

základě odpovědí respondentů byly v diplomové práci sestaveny položky uzavřených 

škálových otázek. Záměrem bylo co nejpřesnější srovnání klíčových problémů 20. a 21. 

století. Z výzkumu 90. let minulého století byly použity 4 otázky – 1. postoj k profesi, 

2. hodnocení profesní přípravy, 3. hodnocení činností, které jsou v učitelské profesi 

problematické, 4. poskytovatel pomoci. K otázce první, která ve výzkumu prof. 

Šimoníka obsahovala 9 odpovědí, byla přidána 1 položka „Učitelské povolání 

vykonávám se zaujetím, ale mrzí mě nízké finanční ohodnocení.“. Druhá a třetí otázka 

měla ve výzkumu 90. let 24 různých odpovědí, v diplomové práci z nich bylo použito 

23. Dvě položky byly přidány. První položka zjišťovala, zda je pro začínající učitele 

problematická práce s žáky se SVP. A druhá se tázala na problematiku autoevaluace a 

sebehodnocení. Ve 2. a 3. otázce bylo ponecháno přesné znění činností, aby nebyly 

výsledky závěrečného srovnání s výzkumem prof. Šimoníka zkreslené. Z toho důvodu 

nebyl např. výraz rodiče nahrazen adekvátnějším souslovím zákonní zástupci. U čtvrté 

otázky byla zanechána otevřená forma.  

 Získaná data byla zpracována pomocí Google Tabulek a programu Microsoft 

Excel. 

5.4 Výsledky výzkumného šetření a jejich interpretace 

 Výsledky výzkumu jsou rozčleněny do sedmi částí. První část se zabývá 

faktografickými údaji, konkrétně pohlavím, dobou výkonu učitelské profese a typem a 

místem pracoviště. Druhá, stěžejní, podkapitola je věnována klíčovým problémům 

začínajících učitelů. Na ni navazuje srovnání problémů učitelů ISCED 1 a ISCED 2 

s problémy učitelů ISCED 3. Čtvrtá část výsledků šetření popisuje, jak začínající učitelé 

hodnotí svou přípravu na profesi. Zaměřuje se také na případnou existenci vztahu mezi 
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dostatečnou/nedostatečnou přípravou a klíčovými problémy. Výzkum diplomové práce 

je dále soustředěn na pomoc učitelům na začátku výkonu profese, výsledky této oblasti 

jsou uvedeny v podkapitole páté. V neposlední řadě jsou vylíčeny postoje začínajících 

učitelů ke své profesi a úvahy o změně profese. Výsledky šetření uzavírá podkapitola, 

která na základě porovnání získaných dat s výzkumem prof. Šimoníka analyzuje, zda se 

problémy začínajících učitelů mění v čase. 

5.4.1 Faktografické údaje  

 Výzkumný soubor byl složen ze 102 respondentů. Graf č. 1 ukazuje genderové 

složení - šetření se zúčastnilo 85 žen (83,3 %) a 17 mužů (16,7 %). Mezi učiteli ISCED 

1 a ISCED 2 bylo 59 žen (57,8 %) a 9 mužů (8,8 %). Skupinu dotazovaných, kteří 

vyučujících na úrovni ISCED 3, tvořilo 26 učitelů-žen (25,5 %) a 8 učitelů-mužů (7,9 

%). 

 

GRAF 1: POHLAVÍ 

 

 

  Genderový nepoměr je dán vyšším počtem žen vykonávajících učitelskou 

profesi. Kleňhová v měsíčníku Českého statistického úřadu (2016) uvádí, že počet 

učitelů mužského pohlaví stoupá se stupněm vzdělávání: „V porovnání se zahraničím 

patříme mezi mírně nadprůměrné země v podílech žen ve školství. Vyplynulo to z údajů 

z ročenky Education at a Glance 2015... V průměru zemí OECD tvoří ženy 96 % učitelů 
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v preprimárním vzdělávání (v ČR 100 %), v primárním vzdělávání (odpovídá prvnímu 

stupni základních škol) je tento podíl 82 % (v ČR 97 %), v nižším sekundárním 

vzdělávání (druhý stupeň základních škol) jde o 68% podíl žen (v ČR 74 %) a ve vyšším 

sekundárním vzdělávání (naše střední školy) tvoří ženy 58 % učitelů (u nás se 

započítáním učitelů odborného výcviku 59 %).“. Tvrzení Kleňhové se potvrdilo při 

výpočtu procentuálního zastoupení pohlaví vzhledem k dané skupině, nikoliv 

k celkovému počtu respondentů. Skupina ISCED 1 a ISCED 2 obsahovala 68 učitelů a 

skupina ISCED 3 byla tvořena 34 respondenty. Jak již bylo konstatováno výše, žen bylo 

v první skupině 59 a mužů 9, ve skupině druhé byly absolutní hodnoty 26 žen a 8 mužů. 

Graf č. 2 dokládá, že při procentuálním výpočtu v rámci skupin bylo vyšší zastoupení 

mužů u skupiny ISCED 3. Zatímco skupina ISCED 1, 2 sčítala 86,8 % žen a 13,2 % 

mužů, ve skupině ISCED 3 bylo 76,5 % žen a mužů 23,5 %.   

 

GRAF 2: ZASTOUPENÍ POHLAVÍ V RÁMCI SKUPIN 

 

 Na grafu č. 3 je zobrazeno, jak dlouho vykonávají dotazovaní učitelé svou 

profesi. Méně než 1 rok vyučuje 36 učitelů výzkumného souboru (35,3 %). Z celkového 

počtu učitelů, vykonávajících svou profesi 1 až 9 měsíců, bylo 21 respondentů (20,6 %) 

z primárního a nižšího sekundárního vzdělávání a 15 respondentů (14,7 %) z vyššího 

sekundárního vzdělávání. Mezi dotazovanými bylo 54 pedagogů (52,9 %), kteří učí 1 až 

3 roky. Tato nejčetnější kategorie měla 37 učitelů (36,3 %) z ISCED 1 a ISCED 2 a 17 

vyučujících (16,7 %) z ISCED 3. Nejméně byla zastoupena skupina učitelů působících 
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ve školství nejdéle, tzn. 4 až 5 let. Jednalo se o 12 osob (11,8 %), přičemž bylo 10 

(9,8 %) z ISCED 1, 2 a 2 (2,0 %) z ISCED 3.    

 

GRAF 3: DOBA VÝKONU PROFESE 

 

 Dotazníkové šetření dále zjišťovalo, na jakém typu školy (úrovni ISCED) 

respondenti vyučují. V rámci diplomové práce byla spojena kategorie učitelů ISCED 1 a 

ISCED 2 za účelem srovnání klíčových problémů s kategorií ISCED 3. Jak ukazuje graf 

č. 4, mezi zúčastněnými bylo 68 učitelů (66,7 %), kteří vzdělávají žáky na úrovni 

ISCED 1 a ISCED 2 a 34 učitelů (33,3 %) z úrovně vyšší, tedy ISCED 3. K ISCED 1 se 

v České republice řadí učitelé primárního vzdělávání, tzn. 1. stupně ZŠ (1. až 5. ročník). 

Výzkumný vzorek obsahoval 29 učitelů (28,4 %) primárního vzdělávání. Do kategorie 

ISCED 2 jsou zahrnuti učitelé nižšího sekundárního vzdělávání. To jest pedagogové, 

kteří učí na 2. stupni ZŠ (v 6. až 9. ročníku), na nižším stupni osmiletých gymnázií (v 

primě až kvartě) nebo na nižším stupni šestiletých gymnázií (v tercii až kvartě). Ve 

výzkumném souboru jsou obsaženy všechny typy ISCED 2.  Nejčetnější skupinu tvořili 

učitelé 2. stupně ZŠ – absolutní hodnota 32 (relativní četnost 31,4). Druhá skupina 

učitelů ISCED 2 - učitelé z nižších gymnázií – obsahovala 7 osob (relativní četnost 6,9). 

Výzkumné šetření se týkalo také učitelů ISCED 3, tzn. těch, kteří působí na vyšším 

sekundárním vzdělávání. Vyšší sekundární vzdělávání je ukončeno maturitou nebo 

vyučením. Do výzkumu se zapojilo 15 učitelů (14,7 %) SŠ, 6 pedagogů (5,9 %) SOU a 

13 respondentů (12,7 %) vyučujících na vyšším stupni gymnázií. Je nutné podotknout, 

že do položky SŠ byli zahrnuti učitelé nejen středních škol, ale i středních odborných 

škol.   
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GRAF 4: PRACOVIŠTĚ 

 

 Zastoupení krajů vyjadřuje graf č. 5. Nejvíce zastoupen byl kraj Praha s 29,4 %. 

Druhý nejčetnější byl Jihomoravský kraj s 15,7 %. Na třetí pozici byl Středočeský kraj, 

v němž se šetření zúčastnilo 19,6 % respondentů. Rozdíl mezi třetím a čtvrtým nejvíce 

zastoupeným krajem byl vysoký. Ústecký kraj, v pořadí čtvrtý, tvořil 6,9 % 

výzkumného vzorku. Následující kraje byly procentuálně téměř vyrovnané. Na páté 

pozici došlo k procentuální shodě u pěti krajů. Procentuální hodnotu 3,9 měl kraj 

Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Olomoucký a Moravskoslezský. Karlovarský s 

Pardubický krajem byly, s 1 % respondentů, posledními zastoupenými kraji. Kraj 

Vysočina nebyl zastoupen.   

GRAF 5: KRAJ PRACOVIŠTĚ 
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5.4.2 Klíčové problémy začínajících učitelů 

 Fundamentální problémy začínajících učitelů byly zjišťovány dvěma typy 

otázek. Otázkou uzavřenou s posuzovací škálou a otázkou otevřenou, jež zněla: Jaký je 

klíčový problém Vaší profese? (viz příl. č. 1, ot. č. 7 a 8). Otázka s posuzovací škálou 

obsahovala 25 oblastí, jež měli učitelé ohodnotit na základě vlastní zkušenosti. Jak již 

bylo uvedeno, z 25 oblastí bylo 23 čerpáno z odpovědí respondentů výzkumu prof. 

Šimoníka. Přidány byly dvě oblasti. První zjišťovala, zda je pro začínající učitele 

problematická práce s žáky se SVP. Druhá se tázala na problematiku autoevaluace a 

sebehodnocení. Dvě otázky zjišťující tutéž věc byly zvoleny záměrně. Cílem otevřené 

otázky bylo zjistit vlastní názor učitelů, který není ovlivněn předem stanovenými 

položkami. Cílem uzavřené otázky bylo srovnání výsledků s výzkumem prof. Šimoníka.  

 Otevřená otázka, zabývající se fundamentálními problémy začínajících učitelů, 

zjistila, že největším problémem pro učitele výzkumného souboru není žádná z variant 

polostandardizovaného dotazníku. Šetření ukázalo, že největší problémem je finanční 

ohodnocení učitelů. Toto uvedlo 45,1 % dotazovaných. Většina respondentů není 

spokojena s neúměrností platu a časové náročnosti. Jeden ze začínajících učitelů uvedl: 

„Peníze vůbec neodpovídají vynaloženému času.“. Při nízkém finančním ohodnocení 

smí dojít k poklesu motivace, to popisuje následující výpověď: „Kvůli nízkému 

finančnímu ohodnocení se mnoho pedagogům nechce věnovat práci takové úsilí.“. Výše 

platu však není pouze otázkou motivace, ale zasahuje také do osobního života učitele. 

To potvrzuje vyjádření začínajícího učitele z Brna: „Problém jsou pro začínající učitele 

finance. Je sice krásné, že po x letech praxe bude mít člověk optimální plat, nicméně je 

to v začátku naprosto otřesná vyhlídka. Při studiu člověk většinou bydlí u rodičů, na 

koleji nebo někde na bytě se spolubydlícími, a když dostuduje a začne pracovat, chtěl by 

tohle změnit. Pokud je člověk bez partnera, s kterým by finančně zajišťoval bydlení, tak 

nastává problém. Zjistí, že s jeho platem dům rozhodně nepostaví, hypotéka je ze 

začátku passé, nájem v bytech přemrštěný (Brno) a opět mu nezbývá nic jiného, než 

bydlet s nějakým spolubydlícím nebo u rodičů. Což je omezující a pro budoucí 

partnerku/partnera vcelku nezajímavé, takže vyhlídka na nějakou brzkou změnu vcelku 

mizivá.“. Osobní nespokojenost může vyústit v zanechání profese. Začínající učitelé 

odchází kvůli platu do nestátního sektoru zejména v Praze a Brně: „Pro učitele v Praze 
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je problematický jednoznačně plat (pokud učitel vydělává 20.000 Kč čistého a bydlí na 

vesnici, je to rozdíl oproti tomu, když vydělává 20.000 Kč a podívá se na náklady na 

živobytí ve velkých městech!).“. Kvůli finančnímu ohodnocení mnoho absolventů 

nezačne ve školství pracovat vůbec, dokládá to odpověď: „Problémem je nízké platové 

ohodnocení – dobří pedagogové odcházejí či z řad mladých ani nenastoupí do 

školství.“. Ze 46 učitelů 4 do své odpovědi kromě platu zahrnuli i špatnou finanční 

situaci školy, v níž pracují: „Nedostatečné financování školství - nedostatečné vybavení 

škol.“, „Nedostatek prostředků na pomůcky.“. Při pohledu na graf č. 6 lze konstatovat, 

že rozdíl mezi prvním a druhým problémem je vysoký (22,6 %).  Graf. č. 6 také 

ukazuje, že celkem u 23 začínajících učitelů (22,5 %) problémy souvisí s žáky. Popsané 

problémy se týkaly 4 oblastí – kázeňských problémů (12,6 %), práce s žáky se SVP
8
 

(5,9 %), nezájmu žáků (2,0 %) a jejich špatného prospěchu (2,0 %). Kázeňské problémy 

byly popsány např. jako „Neustálý boj o autoritu.“. Šest začínajících učitelů uvedlo 

jako problematickou oblast práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Většina 

spatřovala problém v nedostatečné profesní přípravě v oblasti práce s žáky se SVP. Jiní 

přisuzovali vinu velkému počtu žáku ve třídě. Pro další byla problematická tvorba IVP
9
 

a PLPP
10

. Zaznamenány byly i odpovědi vyjadřující vysokou náročnost vůči dětem: 

„Někteří žáci se na klasické ZŠ jen trápí.“. Problematika posuzování nezájmu žáků je 

poměrně komplikovaná. Nezájem žáků smí být pouze vůči konkrétnímu předmětu, 

nikoliv ke škole jako takové. Důvodem také může být nevyhovující typ osobnosti 

učitele, pouhá únava žáka a jiné psychologické či biologické faktory. Dotazovaní blíže 

neopsali, s čím je nezájem spjat, tudíž položku nelze blíže specifikovat. Přesto je nutné 

podotknout, že učitelé by stále měli myslet na skutečnost, že problém může být jen 

zdánlivý a chybu nelze vztahovat k celkové osobnosti žáka. Ať už se jedná o nezájem 

vůči danému předmětu (např. vztah technicky orientovaného žáka k českému jazyku) 

nebo nezájem způsobený biologickými faktory (např. vyučovací hodina probíhá 

v odpoledních hodinách, žák prožívá období pubescence ad.). Špatný prospěch může 

být způsoben mnoha faktory. Prvním krokem je diagnostika žáka, ta probíhá ve 

                                                 
8
 SVP – Speciální vzdělávací potřeby 

9
 IVP – Individuální vzdělávací plán 

10
 PLPP – Plán pedagogické podpory 
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spolupráci PPP. Jestliže má žák nějaké znevýhodnění, přistupuje se k PO
11

. Při 

vyloučení znevýhodnění je pro učitele situace komplikovanější, jelikož musí zjistit 

příčinu žákova neprospívání. 

GRAF 6: KLÍČOVÉ PROBLÉMY ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ 

 

 Třetím klíčovým problémem začínajících učitelů je společenská prestiž (20,6 

%). Učitelská profese patří, podle šetření veřejného mínění, do pětice nejvíce 

uznávaných povolání. Avšak učitelé vnímají pohled společnosti na jejich povolání 

skeptičtěji. Jak je možné, aby existoval mezi průzkumy veřejného mínění a pohledem 

učitelů nesoulad? Na to jsme již odpověděli v teoretické části – Morkes uvádí, že jsou 

odpovědi respondentů veřejného mínění založeny na hodnocení potřebnosti učitelské 

profese. Dodává, že pokud by byly otázky prestiže položeny jinak (např. Přáli byste si, 

aby Vaše dítě vykonávalo učitelskou profesi?), šetření by ukázalo zcela jiné výsledky. 

Většina z dotazovaných začínajících učitelů přisuzovala nízkou prestiž špatnému 

finančnímu ohodnocení. Nízkou společenskou prestiž však učitelé nepřisuzují jen 

platovému ohodnocení, ale také negativním ohlasům ze strany veřejnosti. Jeden 

z respondentů vidí jako klíčový problém „… negativní vnímání ze strany společnosti 

(do školy chodil každý, tak si taky každý myslí, že jí rozumí).“.  

                                                 
11
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 Hodnocení nízké společenské prestiže může pramenit mj. ze zkušeností učitelů 

s rodiči žáků. Celkem 16,7 % začínajících učitelů uvedlo, že za klíčový problém své 

profese považuje právě postoj rodičů. Problém pedagogové spatřují v nízkém uznání 

učitelů ze strany rodičů a negativním přístupu rodičů, který pramení z obhajoby jejich 

dětí. Jedna ze začínajících učitelek uvedla:  „Učitelství mě zatím baví, ale asi bych 

chtěla zkusit i jiné povolání. Spíše ze zvědavosti, než že bych s touto profesí měla nějaký 

problém. Asi jediné, co mi na profesi vadí, je přístup rodičů, že učitel u nich dneska 

často nemá zastání, spíše naopak. Děti většiny rodičů jsou totiž nejlepší na světě, a když 

se učitel opováží mu dát špatnou známku nebo poznámku, tak je samozřejmě chyba v 

učiteli.“. Rodiče si přejí dobré výsledky svých dětí a učitelé předpokládají partnerský 

vztah škola – rodič a vzájemnou spolupráci. Jestliže však není naplněno přání rodičů a 

dojde k narušení pozitivního vztahu rodičů vůči škole/učiteli, nastává pro učitele 

komplikovaná situace.  

 Dalším, v pořadí pátým, problémem začínajících učitelů je administrativní zátěž. 

Pro 14,7 % učitelů je přemíra administrativy jedním z fundamentálních problémů, který 

negativně ovlivňuje výkon v jejich profesi. S administrativní zátěží se pojí vysoká 

časová náročnost. Na otázku „Jaký je klíčový problém Vaší profese?“ jeden respondent 

odpověděl: „Časová náročnost - když chci práci dělat pořádně, celkově to přesahuje 40 

hodin týdně (příprava, výuka, papírování a konzultace s rodiči).“. Časová vytíženost 

byla šestým nejčastějším problémem. Celkem tento problém uvedlo 14,7 % 

respondentů. Zejména v začátcích trvá příprava, vedení dokumentace aj. delší dobu. 

Náročnost neodpovídá času, za nějž jsou učitelé finančně ohodnoceni: „Očekává se 

spousta práce, navíc zadarmo.“. Čas však není spojen pouze s administrativou a 

nízkým finančním ohodnocením, ale také s nedostatečným prostorem pro další rozvoj. 

„Učitelé potřebují více času na přípravy i sebevzdělávání, aby byli kvalitní.“.  Vysoká 

časová vytíženost zasahuje i do osobního života učitelů, to potvrzují následující 

výpovědi: „Časová náročnost - vytváření kvalitních příprav a výstupů z hodin je pro 

začínajícího pedagoga velmi časově náročné a zasahuje do osobního života.“, „Velké 

množství práce i po pracovní době.“. 

 V 5,9 % dotazníků se objevil problém související s vedením školy (3,9 %) a 

kolegy (2,0 %). Učitelé jsou nespokojeni s přístupem vedení při řešení konfliktních 
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situací mezi učitelem a rodičem: „Nikdo pedagogům nevěří = rodina má vždy pravdu, 

ať je, co je.“. Dalším z důvodů nespokojenosti byl příliš striktní přístup vedení k obsahu 

předmětu. Začínající učitel problém vyjádřil slovy: „Vynucení přesného tematického 

plánu vedením školy.“. Problémy s kolegy jsou způsobeny nepochopením nebo 

podceňováním začínajících učitelů, to dokládá následující výpověď: „… služebně starší 

automaticky rovná se rozumnější, tudíž prostředí nepříjemné.“.  

 Nedostatečná příprava byla osmým klíčovým problémem v zastoupení 4,9 % 

respondentů. Mnoho absolventů disponuje oborovými znalostmi, ale ty praktické 

postrádá. Respondentka uvedla: „Problémem je nepřipravenost. Nemám nic, v čem bych 

si byla jistá.“. Na to se váže desátý klíčový problém – uvádějící učitel. Celkem 2,0 % 

začínajících učitelů považuje za problém absenci mentora, který by jim byl nápomocný. 

Učitelé musí neustále žádat o pomoc své profesně starší kolegy: „Nikde není jasný 

návod, kdy, co a jak vyplnit. Dostaneme jen termín, dokdy udělat to a ono, ale jak danou 

věc udělat, jako začínající učitel, netuším. Vždy musím za kolegou, který mi vše, chudák, 

musí vysvětlit. Nemám žádného učitele k ruce. Vím, že se o tom diskutuje. Podle mě by 

to byla dobrá věc. Nemám ráda situace, kdy se pořád někoho ptám.“. 

 Problémem je také strnulost školství, která byla evidována u 2,9 % 

dotazovaných. Zažité stereotypy jsou považovány za neefektivní. 

 Kategorie ostatní zahrnuje položky, které byly vždy zastoupeny 1,0 %. Mezi 

nimi byla podřadnost nematuritních předmětů, špatná a nezdravá školní strava a 

psychická náročnost. „Stoprocentní pracovní nasazení po celou pracovní dobu vyžaduje 

od učitele stálou aktivitu (např. oproti práci v kanceláři, která je pasivnější), a s tím 

souvisí velká psychická náročnost povolání.“. Psychická zátěž se jistě odráží v každém 

z výše uvedených problémů, tudíž jí reálně nelze přisuzovat pouze 1% zastoupení. 

 Jeden z respondentů popsal klíčové problémy začínajících učitelů jako 

začarovaný kruh: „Začarovaný kruh - otrávení učitelé s pocitem, že jsou nedocenění 

(finančně, společensky,…), nekázeň, špatné nebo nedostatečné návyky dětí ad., z toho 

pramenící postoj dětí, rodičů, společnosti, v reakci na to otrávení učitelé, atd.“. 

 Nyní se zaměříme na další otázku dotazníkového šetření, která taktéž zjišťovala 

klíčové problémy učitelů. Jelikož se jednalo o uzavřenou otázku s výběrem možností, 
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byla v dotazníku zařazena až za otevřenou otázkou, aby neměla vliv na vlastní vyjádření 

klíčového problému. Otázka měla posuzovací čtyřstupňovou škálu: naprosto snadné - 

spíše snadné - spíše problematické - naprosto problematické. Pro získání žebříčku 

nejmenších až největších problémů byla sečtena absolutní hodnota položek naprosto 

snadné a spíše snadné, stejný postup byl proveden také u dvou protilehlých hodnot 

(spíše problematické a naprosto problematické).  

 Graf č.  7 uvádí výčet relativních četností. Ukazuje, že negativní hodnocení bylo 

vyšší než pozitivní.  

GRAF 7: HODNOCENÍ ČINNOSTÍ ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ 
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 Jestliže byla nejvíce problematická činnost (práce s neprospívajícími žáky) 

zastoupena 80,4 %, dalo by se předpokládat, že obdobné procentuální zastoupení bude 

mít i nejméně problematická činnost (komunikace s žáky), v tomto případě však byli 

ohlasy respondentů pozitivní pouze u 73,5 % dotazovaných. Problémy, vztahující se 

k vyučování, patřily mezi čtyři nejproblematičtějších činnosti. Jednalo se o práci 

s neprospívajícími žáky (80,4 %), práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(78,4 %), řešení kázeňských přestupků (76,5 %) a udržení kázně při vyučování (75,5 %). 

Zde se projevila shodnost s otevřenou otázkou, v níž byly tyto oblasti klíčovým 

problémem číslo dvě. Pátým nejčetnějším problém bylo vedení schůzek s rodiči 

(74,5 %). Pro začínající učitele smí být vedení schůzek vnímáno problémově, jelikož se 

v této oblasti cítí nejistí, přičemž nejistota pochází z negativního subjektivního 

hodnocení prestiže učitelské profese, z nezkušenosti komunikace s rodiči a v některých 

případech z neadekvátního chování rodičů. Vedení pedagogické dokumentace bylo 

šestým nejhůře hodnoceným problémem (71,6 %). Začínající učitelé tuto činnost sice 

nepovažují za zcela problematickou (relativní hodnota čtvrtého stupně naprosto 

problematické byla pouze 14,7 ze 71,6). Avšak má své nepříznivé důsledky. Jak již bylo 

uvedeno, následkem administrativní zátěže je buď překročení počtu hodin, které jsou 

finančně ohodnoceny (s tím souvisí zásah do osobního života), nebo demotivace a 

nekvalitní příprava na výuku. Sedmým klíčovým problémem byla adekvátní reakce na 

neočekávaný vývoj vyučování (69,6 %). Je nutné podotknout, že s neočekávaným 

vývojem vyučování si v některých případech nevědí rady ani zkušení učitelé. Osmou 

nejhůře hodnocenou činností začínajících učitelů byla diagnostika osobnosti žáka (66,6 

%). Tato schopnost je nezbytnou součástí edukace, je však problematická zejména na 

velkých školách, co se počtu žáků týče. Jestliže učitel učí v několika třídách a průměrný 

počet žáků v jedné třídě je roven 28, je nad učitelovy síly, aby během chodu vyučování 

či v přípravných hodinách věnoval čas diagnostice osobnosti žádného žáka. Devátým 

klíčovým problémem bylo adekvátní rozvržení učiva na celý školní rok (64,7 %). 

Vysokoškolská příprava na danou činnost studenti nepřipraví celistvě. Taková příprava 

by byla nereálná, jelikož každá škola je specifická. V jedné škole se striktně vyučuje 

podle obsahu konkrétní učebnice, v jiné je rozvržení učiva zcela v rukou učitele 

předmětu. Absolvent smí také nastoupit do alternativní školy, v které se například 

vyučování odvíjí ze zkušeností žáků atd. Zkrátka vysoká škola nemůže připravit 
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každého jednotlivce na tuto činnost, tudíž je zcela pochopitelné, že mají začínající 

učitelé s celoročním plánováním v prvních letech potíže. Ve většině případů jim 

poskytuje pomoc profesně zkušenější kolega, který vyučuje tentýž předmět. Desátou 

nejhůře hodnocenou činností bylo „nejen vyučovat, ale i vychovávat“ (63,7 %). 

Problematika souvisí s položkami, které byly hodnoceny nejhůře (tedy s řešením 

kázeňských přestupků a udržením kázně při vyučování). Každý učitel si musí uvědomit, 

že výchova je primárním úkolem rodiny, nikoliv školy. Jestliže však z nějakého důvodu 

v úkolu rodina selhává, přenáší se tento problém do školního prostředí. Nezkušeným 

učitelům smí problematika činit velké potíže. Pomoci může podpůrná síť, která není 

oporou pouze pro žáky a zákonné zástupce, ale také pro učitele. Začínající učitelé se 

mohou obrátit na výchovného poradce, metodika prevence či školního psychologa. 

Následující dvě položky – udržení pozornosti žáků (62,7 %) a motivace žáků (58,8 %) 

spolu úzce souvisí. K udržení pozornosti žáků nejvíce přispívá jejich motivace. Jak již 

ale bylo zmíněno u problematiky diagnostiky osobnosti žáků, práce s velkým počtem 

žáků s sebou přináší mnohá úskalí a právě jedním z nich je motivace. Je velmi náročné 

motivovat každého jednotlivce při velkém počtu žáků ve třídě, navíc u vyšších ISCED 

mnohdy učitelé nemají možnost poznat osobnost všech žáků. Třináctou nejhůře 

hodnocenou činností bylo individuální jednání s rodiči žáků (57,8 %). Pohled 

respondentů může být ovlivněn skutečností, že rodiče navštíví učitele zřídkakdy proto, 

aby jej pochválili. K většině setkání učitele s rodičem dochází za účelem hledání 

společného řešení špatného prospěchu či problémového chování žáka. V oněch 

situacích, přichází zákonný zástupce do školy nespokojený a často také neústupný, tím 

se začínající učitel ocitne v nároční komunikační situaci.  

 Stanovení obsahu a rozsahu učiva předmětu (tzv. „volnější“ osnovy) se umístilo 

s 50,0 % na rozhraní hůře a lépe hodnocených problémů. Jedná se činnost, na níž 

absolventi vysokých škol nejsou dostatečně připraveni z obdobného důvodu, jako jsme 

uvedli u celoročního plánování. Čtrnáctá položka autoevaluace a sebehodnocení (49,0 

%) byla hodnocena čtvrtým stupněm škály (naprosto problematické) pouze u malého 

počtu respondentů. Pro začínající učitele je důležitá zpětná vazba, která je poskytnuta na 

základě pravidelných hospitací. Postupem času se pedagogové naučí i objektivním 

autoevaluaci a sebehodnocení. Následující převážně kladně hodnocenou schopností 
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bylo uplatnění individuálního přístupu k žákům (46,1 %). Do jisté míry je překvapující, 

že byla činnost hodnocena spíše kladně, jestliže učitelé označovali práci s žáky se SVP, 

kde je potřebný zejména individuální přístup, jako druhou nejhůře hodnocenou oblast. 

Pravděpodobně pedagogům nečiní problém individuální přístup za předpokladu, že se 

netýká žáka se SVP. Za těchto okolností lze konstatovat, že absolventům chybí znalosti 

ze speciální pedagogiky. Časové rozvržení vyučovací hodiny (správný odhad náročnosti 

jednotlivých fází) bylo šestnáctým klíčovým problémem (42,2 %). Tato problematika 

vyžaduje nejen kontrolu času v průběhu celé vyučovací hodiny, ale také zvýšenou 

pozornost při plánování vyučovací hodiny. Je potřeba počítat s časovou rezervou a 

připravit si doplňující činnosti (pro případ dřívějšího ukončení výkladu či jiného obsahu 

hodiny). Učitel by neměl ukončit hodinu dříve, než stanovuje školní řád, ale současně 

by neměl žáky ochudit o přestávku. Následující činnost hodnocení a klasifikace žáků 

byla problematická pro 40,2 % respondentů. Problematické smí být zejména hodnocení 

žáků s VP
12

 či IVP. Začínající učitelé se poměrně dobře vyrovnávali s aktivizací žáků 

(39,2 %), která byla osmnáctá v pořadí a přizpůsobením vyučování věku žáků (37,3 %), 

jež bylo hodnoceno jako devatenáctý klíčový problém. Mezi nejlépe hodnocené činnosti 

patřila správná formulace otázek (33,3 %), organizace samostatné práce žáků (32,4 %), 

volba a použití učebních pomůcek (31,4 %) a vysvětlení nové látky (27,5 %). 

Komunikace s žáky byla nejlépe hodnocenou položkou (26,5 %), což lze považovat za 

pozitivní, jelikož komunikace je základem edukačního procesu. Je však na místě 

podotknout, že v rámci mnoha výzkumů bylo zjištěno, že během vyučovací hodiny 

mluví zejména učitel, tudíž má minimum zpětné vazby, která by hodnotila, nakolik je 

komunikace efektivní. 

5.4.3 Srovnání problémů učitelů ZŠ a SŠ 

 Tabulka č. 5 srovnává klíčové problémy začínajících učitelů ISCED 1 a 2 

s problémy začínajících učitelů ISCED 3. Tato tabulka zobrazuje relativní hodnoty, 

která byly získány součtem třetího a čtvrtého stupně (spíše problematické a naprosto 

problematické) posuzovací škály. Při pohledu na tabulku lze, bez provedení podobnější 

analýzy, konstatovat, že začínající učitelé ISCED 1 a 2 hodnotili činnosti mnohem 

kritičtěji než začínající učitelé ISCED 3. V pořadí došlo ke shodě u 4 položek - časové 
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rozvržení vyučovacích hodin, hodnocení a klasifikace žáků, správná formulace otázek 

(učebních úloh), organizace samostatné práce žáků. Rozdíl jednoho stupně v umístění 

byl zaznamenán u 7 činností - práce s neprospívajícími žáky, nejen vyučovat, ale i 

vychovávat, motivace žáků, stanovení obsahu a rozsahu učiva předmětu (tzv. „volnější“ 

osnovy), uplatnění individuálního přístupu k žákům, přizpůsobení vyučování věku žáků, 

vysvětlení nové látky. Z celkového počtu 25 činností bylo 11 činností (44,0 %) 

hodnoceno s minimální odchylkou. Největší rozdíl byl v aktivizaci žáků, která byla 

problematičtější pro začínající učitele ISCED 3. Druhý největší rozdíl byl v udržení 

pozornosti žáků a taktéž byl hůře hodnocen vyučujícími vyššího sekundárního 

vzdělávání. Oba problémy mohou být spojeny s pubescencí žáků středních škol. Naopak 

pro učitele ICED 1 a 2 je problematičtější vedení schůzek s rodiči. Důvodem smí být 

vyšší účast zákonných zástupců žáků ISCED 1 a 2 na třídních schůzkách. Individuální 

jednání s rodiči žáků bylo hůře hodnoceno učiteli ISCED 3. U nejhůře a nejlépe 

hodnocené činnosti nedošlo mezi porovnávanými kategoriemi ISCED ke shodě. 

Zatímco pro začínající učitele primárního a nižšího sekundárního vzdělávání byla 

největším problémem práce s žáky se SVP, pro učitele vyššího sekundárního vzdělávání 

to byla práce s neprospívajícími žáky. Nejméně problémovou činností byla pro 

pedagogy ISCED 1,2 komunikace s žáky a pro vyučující ISCED 3 vysvětlení nové látky. 

V rozdílu nejlépe hodnocených položek smí hrát roli odlišný věk dětí.  

 

TABULKA 5: HODNOCENÍ ČINNOSTÍ, SROVNÁNÍ UČITELŮ ODLIŠNÝCH ISCED  

ČINNOST CELKEM ISCED 1,  

ISCED 2 

ISCED 3 

P
13

 % P % P % 

Práce s neprospívajícími žáky 1. 80,4 % 2. 82,4 % 1. 76,5 % 

Práce s žáky se SVP 2. 78,4 % 1. 83,8 % 4. 67,6 % 

Řešení kázeňských přestupků 3. 76,5 % 5. 79,4 % 3. 70,6 % 

Udržení kázně při vyučování 4. 75,5 % 8. 76,5 % 2. 73,5 % 
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Vedení schůzek s rodiči (vhodný 

program) 

5. 74,5 % 3. 82,4% 7. 58,8 % 

Vedení pedagogické dokumentace 6. 71,6 % 4. 80,9 % 9. 52,9 % 

Adekvátní reakce na neočekávaný 

vývoj vyučování 

7. 69,6 % 9. 73,5 % 6. 61,8 % 

Diagnostika osobnosti žáka 8. 66,6 % 6. 77,9 % 12. 44,1 % 

Adekvátní rozvržení učiva na celý šk. 

rok 

9. 64,7 % 7. 77,9 % 14. 38,2 % 

Nejen vyučovat, ale i vychovávat 10. 63,7 % 10. 72,1 % 11. 47,1 % 

Udržení pozornosti žáků 11. 62,7 % 12. 61,8 % 5. 64,7 % 

Motivace žáků 12. 58,8 % 11. 63,2 % 10. 50,0 % 

Individuální jednání s rodiči žáků 13. 57,8 % 14. 58,8 % 8. 55,9 % 

Stanovení obsahu a rozsahu učiva 

předmětu (tzv. „volnější“ osnovy) 

14. 50,0 % 15. 58,8 % 16. 32,4 % 

Autoevaluace a sebehodnocení 15. 49,0 % 13. 60,3 % 19. 26,5 % 

Uplatnění individuálního přístupu 

k žákům 

16. 46,1 % 16. 51,5 % 15. 35,3 % 

Časové rozvržení vyučovacích hodin 17. 42,2 % 17. 50,0 % 17. 26,5 % 

Hodnocení a klasifikace žáků 18. 40,2 % 18. 47,1 % 18. 26,5 % 

Aktivizace žáků 19. 39,2 % 23. 38,2 % 13. 41,2 % 

Přizpůsobení vyučování věku žáků 20. 37,3 % 19. 44,1 % 20. 23,5 % 

Správná formulace otázek (učebních 

úloh) 

21. 33,3 % 21. 39,7 % 21. 20,6 % 

Organizace samostatné práce žáků 22. 32,4 % 22. 39,7 % 22. 17,6 % 

Volba a použití učebních pomůcek 23. 31,4 % 20. 39,7 % 24. 14,7 % 
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Vysvětlení nové látky 24. 27,5 % 24. 35,3 % 25. 11,8 % 

Komunikace s žáky 25. 26,5 % 25. 30,9 % 23. 17,6 % 

 

5.4.4 Hodnocení profesní přípravy  

 V rámci diplomové práce byly mj. položeny následující otázky: „Jak učitelé 

zpětně hodnotí svou přípravu na výkon profese?“, „Existuje spojitost mezi klíčovými 

problémy a oblastmi přípravy, které jsou hodnoceny jako nedostatečné?“. Nejprve se 

zaměříme na otázku první. K hodnocení profesní přípravy se vztahovaly dvě otázky 

dotazníkového šetření – otázka otevřená a otázka uzavřená s čtyřstupňovou posuzovací 

škálou (viz příl. č. 1, ot. č. 4 a 5). Výsledky otevřené otázky, která neměla omezený 

rozsah odpovědi, jsou zaznamenány v grafu č. 8. Podle grafu nejvíce začínajících 

učitelů v profesní přípravě postrádá praxi (41,2 %). Odpovědi na otázku „Co shledáváte 

za nedostatečné v přípravě budoucích učitelů?“ zněly: „Nepřipraví na praxi, ale 

vůbec!!!!!!!!!!!!!!!“, „Odklon od reality škol (přílišné zaměření na teorii, velmi málo 

praxe)“, „Nedostatek praxe, nedostatek příležitosti pozorovat zkušené učitele v praxi.“, 

„Málo praxe, tím myšleno nejen náslechy (těch bylo dost), ale souvislé praxe.“. Na 

druhé pozici byly odpovědi, které souvisely s nekázní žáků (21,6 %): „Metody, jak 

udržet kázeň, případně kázeňská opatření.“ a s adekvátní reakcí na neočekávaný vývoj 

vyučování: „Řešení nestandardních situací v chování žáků.“. Třetím oblastí, v níž se 

cítili učitelé nejméně připraveni, byla komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci 

žáků (19,6 %). Pro 16,7 % respondentů byla profesní příprava nejméně zaměřena na 

administrativu. Páté skupině (15,7 %) chyběla při vysokoškolském studiu didaktika a 

metodologie: „Chybí prakticky zaměřená didaktika. Nemá smysl učit se zpaměti 

všechny klíčové kompetence, průřezová témata apod.“, „Ve škole se učí samá teorie, od 

studentů nejsou vyžadovány žádné výstupy, případně minimální. Jako začínající učitelka 

si musím dělat přípravy každý den. Učení na zkoušky je mi k ničemu, když někdy nevím, 

jak učivo předat. Zabírá mi to snad více času, nejen v přípravě, ale i při hodinách, kdy 

se snažím dětem něco vysvětlit, něco co je pro mě jasné, ale oni to nechápou. Podle mě 

učení na zkoušky ano, ale měla by tam být vždy i nějaká didaktika.“. Šestou nejhůře 

hodnocenou oblastí profesní přípravy byla práce s žáky se SVP (12,7 %). Učitelé 

opakovaně uváděli přemíru teorie a minimum praktických dovedností, které by jim 
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pomohly např. v práci s žáky s poruchou pozornosti: „Umím historii anglické literatury, 

ale nikdo mě nepřipravil na práci s žáky s ADHD.“. Dotazovaní dále psali, že neví, jak 

vzdělávat žáky s nižšími intelektovými schopnostmi, se SPU, žáky nadané a cizince. 

Pro mnohé je také problémem tvorba IVP, PLPP a VP. Celkem 9,8 % začínajících 

učitelů se vyjádřilo, že považuje svou profesní přípravu za zcela nedostatečnou. Jedna 

z odpovědí zněla: „Je to jen honba za kredity.“. Naopak 2 % absolventů v profesní 

přípravě neshledávala žádné nedostatky: „Svou přípravu považuji za plně dostačující.“. 

Šesti účastníkům šetření (5,9 %) chybí právní znalosti. Jeden dotazovaný uvedl: 

„Absolventi mají nedostatečné právní vědomí (práva učitele, povinnosti žáka).“. Je 

nutné uvést na pravou míru, že učitel nemá jen práva, ale i povinnosti a naopak žák 

nemusí pouze plnit své povinnosti, ale může uplatňovat i svá práva. Začínajícím 

pedagogům chybí v profesní přípravě: „Informovanost v oblasti práv učitele ohledně 

dovolené, PN a zákonů celkově.“. U 4,9 % začínajících učitelů se vyskytla odpověď 

v podobě absence přípravy na třídní management. Oblast plánování (obsah a rozsah 

předmětu, celoroční rozvržení učiva) byla v profesní přípravě nedostatečná pro 2,9 % 

respondentů. Dva absolventi (2,0 %) hodnotili záporně přípravu na práci s IT
14

. Položka 

ostatní zahrnuje odpovědi, které byly vždy zastoupeny pouze jedním respondentem. 

Jednalo se o: „Nedostatek prostoru pro sebevyjádření.“ a tři odpovědi vztahující se na 

oborové nedostatky (např. absolvent učitelství českého jazyka uvedl: „Užívání 

nespisovného jazyka vyučujícími.“). 

                                                 
14

 IT -  Information Technology (informační technologie) 
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GRAF 8: NEDOSTATKY V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ 

 
 

 Hodnocení profesní přípravy se týkala také uzavřená otázka. V otázce bylo 

uvedeno 25 činností, jejichž přípravu v rámci studia měl dotazovaný ohodnotit. Byly 

použity tytéž činnosti jako u otázky, která byla zaměřena na hodnocení klíčových 

problémů. Otázka měla čtyřstupňovou škálu (připravován - částečně připravován - 

nedostatečně připravován – nepřipravován). Zastoupení jednotlivých stupňů vidíme v 

grafu č. 9.   

 Začínající učitelé v uzavřené otázce nejhůře hodnotili oblast vedení schůzek 

s rodiči a to přesto, že v otevřené otázce byla až na třetí pozici. Zákonných zástupců se 

týkala také třetí nejméně dostatečná oblast profesní přípravy (individuální jednání 

s rodiči). Vedení pedagogické dokumentace se v obou otázkách shodně umístilo na 

čtvrté nejhůře hodnocené pozici. Tato položka měla nejmenší zastoupení prvního stupně 

škály (připravován). Problémy práce s neprospívajícími žáky, řešení kázeňských 

přestupků, adekvátní reakce na neočekávaný vývoj vyučování patřily mezi činnosti 

s nejnižší profesní přípravou, stejné hodnocení měla tato problematika i v otevřené 

otázce. Nejvíce připraveni se začínající učitelé cítí v motivaci žáků a oblastech, které se 

vztahují k výkladu učiva – volba a použití učebních pomůcek, vysvětlení nové látky. U 

15 položek (60 %) převažovalo negativní hodnocení profesní přípravy. 
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GRAF 9: HODNOCENÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY 

 

 Následující odstavec je věnován otázce „Existuje spojitost mezi klíčovými 

problémy a oblastmi přípravy, které jsou hodnoceny jako nedostatečné?“. Vztah mezi 

přípravou a problémy začínajících učitelů je srovnán v tabulce č. 6. Činnosti v tabulce 

jsou  seřazeny podle subjektivního hodnocení profesní přípravy, od minimální přípravy 

k maximální. Na základě  výsledků relativních hodnot lze konstatovat, že přestože se 

začínající učitelé cítí nejméně připraveni na vedení schůzek s rodiči (vhodný program), 

nehodnotí danou činnost jako nejproblematičtější. Stejně tak není činnost s nejlepší 

profesní přípravou (tj. motivace žáků) hodnocena jako nejméně problematická, u této 
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činnosti byl zaznamenán největší rozdíl mezi hodnocením přípravy a hodnocením 

obtížnosti při výkonu profese. Ve srovnání došlo k jediné shodě – položka správná 

formulace otázek (učebních úloh) byla na 21. pozici v hodnocení přípravy i obtížnosti. 

Mezi kladně hodnocené činnosti s minimálním rozdílem patří: volba a použití učebních 

pomůcek, vysvětlení nové látky, aktivizace žáků, časové rozvržení vyučovacích hodin a 

přizpůsobení vyučování věku žáků. U záporně hodnocených činností byl nejmenší rozdíl 

u práce s neprospívajícími žáky, vedení pedagogické dokumentace, řešení kázeňských 

přestupků, adekvátní reakce na neočekávaný vývoj vyučování a adekvátního rozvržení 

učiva na celý školní rok. Největší rozdíly byly zaznamenány u již uvedené motivace 

žáků, dále u individuálního jednání s rodiči žáků (lépe hodnocena příprava než praxe), 

organizace samostatné práce žáků (lépe hodnocena praxe) a práce s žáky se SVP (lépe 

hodnocena příprava). Spojitost mezi hodnocením profesní přípravy a praxí není 

vyloučena. Z celkového počtu 25 položek se pořadí činností v 15 případech (60 %) 

lišilo maximálně o tři pozice. 

 

TABULKA 6: SROVNÁNÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY A HODNOCENÍ ČINNOSTÍ  

ČINNOST PŘIPRAVENOST PROBLÉMY 

P % P % 

Vedení schůzek s rodiči (vhodný program) 1. 33,3 % 5. 74,5 % 

Práce s neprospívajícími žáky 2. 35,3 % 1. 80,4 % 

Individuální jednání s rodiči žáků 3. 36,3 % 13. 57,8 % 

Vedení pedagogické dokumentace 4. 39,2 % 6. 71,6 % 

Řešení kázeňských přestupků 5. 41,2 % 3. 76,5 % 

Adekvátní reakce na neočekávaný vývoj 

vyučování 

6. 47,1 % 7. 69,6 % 

Adekvátní rozvržení učiva na celý šk. rok 7. 48,0 % 9. 64,7 % 

Stanovení obsahu a rozsahu učiva předmětu (tzv. 

„volnější“ osnovy) 

8. 49,0 % 14. 50,0 % 
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Udržení kázně při vyučování 9. 50,0 % 4. 75,5 % 

Práce s žáky se SVP 10. 51,0 % 2. 78,4 % 

Nejen vyučovat, ale i vychovávat 11. 54,9 % 10. 63,7 % 

Udržení pozornosti žáků 12. 55,9 % 11. 62,7 % 

Uplatnění individuálního přístupu k žákům 13. 56,9 % 16. 46,1 % 

Organizace samostatné práce žáků 14. 61,8 % 22. 32,4 % 

Diagnostika osobnosti žáka 15. 64,7 % 8. 66,6 % 

Hodnocení a klasifikace žáků 16. 65,7 % 18. 40,2 % 

Přizpůsobení vyučování věku žáků 17. 78,4 % 20. 37,3 % 

Komunikace s žáky 18. 79,4 % 25. 26,5 % 

Autoevaluace a sebehodnocení 19. 82,4 % 15. 49,0 % 

Časové rozvržení vyučovacích hodin 20. 83,3 % 17. 42,2 % 

Správná formulace otázek (učebních úloh)   21. 84,3 % 21. 33,3 % 

Aktivizace žáků 22. 85,3 % 19. 39,2 % 

Vysvětlení nové látky 23. 90,2 % 24. 27,5 % 

Volba a použití učebních pomůcek 24. 91,2 % 23. 31,4 % 

Motivace žáků 25. 92,2 %
 

12. 58,8 % 

 

5.4.5 Pomoc začínajícím učitelům 

 V dotazníku se k oblasti pomoci začínajícím učitelům vztahovaly dvě otázky: 

1. otevřená otázka: Kdo Vám poskytl/poskytuje ve škole pomoc?, 2. uzavřená otázka 

s posuzovací škálou: Byla/je pomoc dostatečná? (viz příl. ot. č. 10, 11). V otevřené 

otázce mohli respondenti napsat neomezený počet osob, které jim pomoc poskytly. Graf 

č. 10 ukazuje, že pouze 19 ze 102 začínajících učitelů (18,6 %) má zkušenost s 

uvádějícím učitelem. Profesně mladým pedagogům nejčastěji pomáhají kolegové 

(82,4 %). Druhým nejčastějším pomocníkem je ředitel školy nebo jeho zástupce 
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(29,4 %). Bez jakékoliv pomoci se ocitli 4 učitelé (3,9 %). Ve 3 případech začínajícím 

učitelům pomáhal výchovný poradce (2,9 %) a ve 2 případech speciální pedagog a 

školní psycholog (stejná relativní četnost - 2,0 %). Respondenti také uvedli pomoc 

metodika prevence a asistenta pedagoga (v obou případech v zastoupení 1,0 %).  

 

GRAF 10: POSKYTOVATEL POMOCI 

 

 Graf č. 11 zobrazuje výsledky uzavřené otázky „Byla/je pomoc dostatečná?“. 
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začínající učitelé hodnotili poskytnutou pomoc více jako dostatečnou (68,6 %) nežli 

nedostatečnou (13,7 %). Nejvyšší relativní četnost měl druhý stupeň spíše 

dostatečná - 37,3 %. Skupina učitelů, která byla naprosto nespokojena s pomocí, měla 

nejnižší zastoupení. Z čehož plyne závěr: Přestože se učitelé musí spolehnout zejména 

na pomoc svých kolegů, pro nadpoloviční většinu je poskytnutá pomoc dostatečná. 

Nabízí se otázka, zda by se zvýšila relativní hodnota položky naprosto dostatečná, 

kdyby byl každému začínajícímu učiteli nápomocný uvádějící učitel. V šetření 

diplomové práce žádný z učitelů, který měl uvádějícího učitele, nehodnotil pomoc jako 

kolegové vedení 
uvádějící 

učitel 
bez 

pomoci 
výchovný 
poradce 

speciální 
pedagog 

šk. 
psych. 

metodik 
prevence 

asistent 
ped. 

ISCED 1, 2 53 24 13 4 1 1 1 1 1 

ISCED 3 31 6 6 0 2 1 1 0 0 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Poskytovatel pomoci 



 

 

65 

 

nedostatečnou. Celkem mělo mentora 19 osob. Pro 10 z nich (52,6 %) byla pomoc 

naprosto dostatečná, pro 6 (31,6 %) spíše dostatečná a nevyhraněný názor měli 3 

začínající učitelé (15,8 %). 

 

GRAF 11: HODNOCENÍ POSKYTNUTÉ POMOCI 

 

5.4.6 Postoje k profesi 
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dotazovaných ve výkonu svého povolání nepociťuje prvotní nadšení. O změně profese 

přemýšlí 27,4 % začínajících učitelů a 1,0 % učitelů je rozhodnuto ze zaměstnání odejít. 

TABULKA 7: POSTOJE K PROFESI 

POSTOJ ISCED 1, 2 ISCED 3 CELKEM 

% AH15 % AH % 

Učitelské povolání vykonávám se zaujetím. 32 31,4 % 15 14,7 % 46,1 % 

Učitelské povolání 

vykonávám 

se zaujetím, ale… 

… uvažuji o změně 

profese. 

18 17,6 % 6 5,9 % 23,5 % 

… mrzí mě 

nedostatečné uznání 

společností. 

41 40,2 % 13 12,7% 52,9 % 

… mrzí mě nízké 

finanční ohodnocení. 

37 36,3 % 14 13,7 % 50,0 % 

Učitelství chápu jako zaměstnání. 7 6,9 % 3 2,9 % 9,8 % 

Uvažuji o změně povolání. 3 2,9 % 1 1,0 % 3,9 % 

Zpočátku velké nadšení, nyní už opadlo. 3 2,9 % 3 2,9 % 5,8 % 

Snažím se, ale… … mnohé (ze strany 

žáků) mne odrazuje. 

12 11,8 % 8 7,8 % 19,6 % 

… mnohé (ze strany 

kolegů a vedení školy) 

mne odrazuje. 

7 6,9 % 5 4,9 % 11,8 % 

Odcházím ze školství. 0 0,0 % 1 1,0 % 1,0 % 

Jiné: Učitelské povolání 

vykonávám se 

zaujetím, ale mrzí mě, 

že spousta rodičů stojí 

proti nám. 

1 1,0 % 0 0,0 % 1,0 % 

Odrazuje mne neustálá 

intervence ze strany 

rodičů. 

1 1,0 % 0 0,0 % 1,0 % 

Mám na to talent, jsem 

v tom dobrý. 

1 1,0 % 0 0,0 % 1,0 % 

 

                                                 
15

 AH – Absolutní hodnota 
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 Nyní se blíže zaměříme na úvahy o změně profese. Začínající učitelé na 

pětistupňové škále odpovídali na otázku „Uvažujete o změně profese?“ (viz příl. č. 1, 

ot. č. 9). Z grafu č. 12, je zřejmé, že více než polovina začínajících učitelů (58,9 %) o 

odchodu z profese spíše neuvažuje či naprosto neuvažuje. Dvacet respondentů (19,6 %) 

mělo nevyhraněný postoj. O změně povolání přemýšlí 22 začínajících učitelů (21,6 %); 

pozn. ve výše uvedené otázce zvolilo možnosti „učitelské povolání vykonávám se 

zaujetím, ale uvažuji o změně profese“ a „uvažuji o změně povolání“ celkem 27,4 % 

respondentů a 1,0 % se vyjádřilo, že z profese odchází. Výsledky otázky s posuzovací 

škálou ukázaly, že o změně naprosto uvažuje 8 začínajících učitelů (7,8 %). Z těchto 8 

dotazovaných osob pracovali ve školství 1 – 9 měsíců 3 učitelé, 1 – 3 roky 4 učitelé a 3 

– 5 let 1 učitel. Nelze tedy tvrdit, že o změně profese přemýšlí pouze pedagogové, kteří 

ve školství pracují krátce. Stejně tak v úvahách o změně povolání nehraje roli 

nedostatečná pomoc v začátcích výkonu profese, jelikož pouze 1 z daných 8 učitelů 

hodnotil pomoc jako naprosto nedostatečnou, spíše nedostatečná nebyla pro žádného 

pedagoga, nevyhraněný názor na pomoc měli 3 respondenti, spíše dostatečná byla pro 2 

začínajícího učitele a naprosto dostatečná pro 2.  

GRAF 12: ZMĚNA PROFESE 
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5.4.7 Srovnání s výzkumem prof. Šimoníka  

 Poslední výzkumná otázka diplomové práce zněla: „Mění se problémy 

začínajících učitelů v čase?“. Za účelem získání odpovědi byly srovnány výsledky 

výzkumu diplomové práce s výsledky šetření prof. Šimoníka. Výhodou srovnání bylo, 

že byl ve výzkumu diplomové práce použit upravený dotazník dřívějšího šetření. 

V šetření provedeném v 21. století byly přidány dvě otázky. První otázka byla zaměřena 

na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. A otázka druhá zjišťovala 

případnou existenci problému v oblasti autoevaluace a sebehodnocení. Z původního 

dotazníku byla vyřazena otázka, jež hodnotila problematiku spolupráce s ostatními 

kolegy. Tato otázka byla vyškrtnuta proto, že se jako jediná netýkala vyučovacího 

procesu či zákonných zástupců žáka. Jestliže by byla použita, bylo by adekvátní přidat 

položku, jež by se zaměřovala i na spolupráci s vedením školy. Nevýhodou srovnání 

výzkumů je odlišná velikost vzorku. Nepoměr smí být způsoben metodou získávání dat. 

Zatímco diplomová práce získala data pouze dotazníkovým šetřením, prof. Šimoník, 

vedle sběru dat prostřednictvím dotazníku, také vedl se začínajícími učiteli besedy a 

individuální rozhovory, díky nimž získával data další. Výzkumného šetření, které bylo 

provedeno v 90. letech 20. století se zúčastnilo 141 začínajících učitelů (87,2 % žen a 

12,8 % mužů), šetření provedeného o téměř tři desítky let později se zúčastnilo 102 

respondentů (83,3 % žen a 16,7 %).   

 Srovnání klíčových problému 20. a 21. století je obsaženo v tabulce č. 8. První 

umístnění je rovno nejproblematičtější činnosti. V obou výzkumech je na první pozici 

práce s neprospívajícími žáky. Překvapující byla problematika komunikace s žáky, která 

byla účastníky výzkumu diplomové práce hodnocena nejlépe a respondenty výzkumu 

minulého století o dvě desítky procent hůře (rozdíl mezi výzkumy je roven 21 %). 

Srovnání dále ukázalo, že dříve začínající učitelé hůře hodnotili aktivizací žáků (rozdíl 

16,1 %), správnou formulaci otázek (rozdíl 13, 5 %), přizpůsobení vyučování věku žáků 

(rozdíl 11,6 %), uplatnění individuálního přístupu k žákům (rozdíl 8,5 %), udržení 

pozornosti žáků (rozdíl 7,5 %), individuální jednání s rodiči žáků (rozdíl 1,8 %) a 

motivaci žáků (rozdíl 0,8 %). Naopak z pohledu současných začínajících učitelů bylo 

hůře hodnoceno adekvátní rozvržení učiva na celý školní rok (procentuální rozdíl této 

činnosti byl největší - 26,4 %), řešení kázeňských přestupků (rozdíl 21,2 %), vedení 
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pedagogické dokumentace (rozdíl 25,5 %), vedení schůzek s rodiči (rozdíl 17 %), 

adekvátní reakce na neočekávaný vývoj vyučování (rozdíl 12,9 %), nejen vyučoval, ale i 

vychovávat – neustále napomáhat rozvoji žáka (rozdíl 10,5 %), hodnocení a klasifikace 

žáků (rozdíl 8,3 %), časové rozvržení vyučování – správný odhad náročnosti 

jednotlivých fází (rozdíl 6,0 %), volba a použití učebních pomůcek (rozdíl 3,7 %), 

diagnostika osobnosti žáka (rozdíl 2,8 %), organizace samostatné práce žáků (rozdíl 2,6 

%), stanovení obsahu a rozsahu učiva předmětu – tzn. „volnější osnovy“ (rozdíl 1,6 %), 

vysvětlení nové látky (rozdíl 0,5 %) a udržení kázně při vyučování (nejmenší 

procentuální rozdíl – 0,3 %). Práce s žáky se SVP a autoevaluace a sebehodnocení 

nebyla srovnána, jelikož výzkum prof. Šimoníka tyto položky neobsahoval. 

 

TABULKA 8: HODNOCENÍ ČINNOSTÍ, SROVNÁNÍ S VÝZKUMEM PROF. ŠIMONÍKA 

                                                 
16

 DP – diplomová práce 

ČINNOSTI VÝZKUM 

DP
16

 

VÝZKUM 

PROF. 

ŠIMONÍKA 

P % P % 

Práce s neprospívajícími žáky 1. 80,4 % 1. 76,6 % 

Práce s žáky se SVP 2. 78,4 % - - 

Řešení kázeňských přestupků  3. 76,5 % 9. 55,3 % 

Udržení kázně při vyučování 4. 75,5 % 2. 75,2 % 

Vedení schůzek s rodiči (vhodný program) 5. 74,5 % 7. 57,5 % 

Vedení pedagogické dokumentace 6. 71,6 % 16. 46,1 % 

Adekvátní reakce na neočekávaný vývoj vyučování 7. 69,6 % 8. 56,7 % 

Diagnostika osobnosti žáka 8. 66,6 % 4. 63,8 % 

Adekvátní rozvržení učiva na celý šk. rok 9. 64,7 % 18. 38,3 % 
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 Následující část srovnává hodnocení profesní přípravy výzkumného souboru 

diplomové práce s hodnocením respondentů výzkumu prof. Šimoníka. Šetření prof. 

Šimoníka zjišťovalo hodnocení přípravy otevřenou otázkou, dotazovaní tedy měli 

možnost otázku nezodpovědět. Naopak ve výzkumu diplomové práce bylo povinné 

odpovědět na všechny otázky dotazníku. Uzavřená otázka „Byl/a jste připravován/a na 

dané činnosti během studia?“ (viz příl. č. 1, ot. č. 5) měla čtyřstupňovou posuzovací 

škálu, tudíž ani neumožňovala zaujmout nevyhraněný  postoj. Z uvedených důvodu jsou 

mezi výzkumy vysoké procentuální rozdíly. Jak již bylo výše uvedeno, u probblematiky 

práce s žáky se SVP a autoevaluace a sebehodnocení není provedeno srovnání, jelikož 

Nejen vyučovat, ale i vychovávat 10. 63,7 % 12. 53,2 % 

Udržení pozornosti žáků 11. 62,7 % 3. 70,2 % 

Motivace žáků 12. 58,8 % 5. 59,6 % 

Individuální jednání s rodiči žáků 13. 57,8 % 6. 59,6 % 

Stanovení obsahu a rozsahu učiva předmětu (tzv. 

„volnější“ osnovy) 

14. 50,0 % 17. 40,4 % 

Autoevaluace a sebehodnocení 15. 49,0 % - - 

Uplatnění individuálního přístupu k žákům 16. 46,1 % 11. 54,6 % 

Časové rozvržení vyučovacích hodin 17. 42,2 % 19. 36,2 % 

Hodnocení a klasifikace žáků 18. 40,2 % 20. 31,9 % 

Aktivizace žáků 19. 39,2 % 10. 55,3% 

Přizpůsobení vyučování věku žáků 20. 37,3 % 13. 48,9 % 

Správná formulace otázek (učebních úloh) 21. 33,3 % 15. 46,8 % 

Organizace samostatné práce žáků 22. 32,4 % 21. 29,8 % 

Volba a použití učebních pomůcek 23. 31,4 % 22. 27,7 % 

Vysvětlení nové látky 24. 27,5 % 23. 27,0 % 

Komunikace s žáky 25. 26,5 % 14. 47,5 % 
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výzkum, jenž byl proveden v 90. letech 20. století, dané kategorie neobsahoval. Tabulka 

č. 9 ukazuje relativní četnost subjektivního hodnocení profesní přípravy. První položka 

je rovna činnosti s nejnižším hodnocením profesní přípravy. V šetření diplomové práce 

se jedná o vedení schůzek s rodiči, ve výzkumu prof. Šimoníka byli absolventi nejméně 

připravování, dle jejich hodnocení, na adekvátní reakci na neočekávaný vývoj 

vyučování. Nejvíce byli současní začínající učitelé připravováni na motivaci žáků, 

respondenti z 90. let na vysvětlení nové látky. Největší rozdíl byl zaznamenán u 2 

položek: nejen vyučovat, ale i vychovávat (neustále napomáhat rozvoji osobnosti žáka) 

a správná formulace otázek (učebních úloh). Zatímco dotazovaní začínající učitelé 21. 

 století hodnotí profesní přípravu na výchovu hůře než respondenti 20. století. Příprava 

na správnou formulaci otázek je současnými začínajícími učiteli hodnocena lépe.  

TABULKA 9: PROFESNÍ PŘÍPRAVA, SROVNÁNÍ S VÝZKUMEM PROF. ŠIMONÍKA 

ČINNOSTI  

(PROFESNÍ PŘÍPRAVA)  

VÝZKUM 

DP 

VÝZKUM 

PROF. 

ŠIMONÍKA 

P % P % 

Vedení schůzek s rodiči (vhodný program) 1. 33,3 % 2. 9,2 % 

Práce s neprospívajícími žáky 2. 35,3 % 6. 14,9 % 

Individuální jednání s rodiči žáků 3. 36,3 % 4. 12,8 % 

Vedení pedagogické dokumentace 4. 39,2 % 5. 13,5 % 

Řešení kázeňských přestupků 5. 41,2 % 7. 15,6 % 

Adekvátní reakce na neočekávaný vývoj vyučování 6. 47,1 % 1. 2,8 % 

Adekvátní rozvržení učiva na celý šk. rok 7. 48,0 % 13. 41,9 % 

Stanovení obsahu a rozsahu učiva předmětu (tzv. 

„volnější“ osnovy) 

8. 49,0 % 3. 12,1 % 

Udržení kázně při vyučování 9. 50,0 % 8. 17,7 % 

Práce s žáky se SVP 10. 51,0 % - - 
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Nejen vyučovat, ale i vychovávat 11. 54,9 % 21. 83,0 % 

Udržení pozornosti žáků 12. 55,9 % 12. 34,7 % 

Uplatnění individuálního přístupu k žákům 13. 56,9 % 14. 47,5 % 

Organizace samostatné práce žáků 14. 61,8 % 22. 85,1 % 

Diagnostika osobnosti žáka 15. 64,7 % 9. 25,5 % 

Hodnocení a klasifikace žáků 16. 65,7 % 20. 74,5 % 

Přizpůsobení vyučování věku žáků 17. 78,4 % 16. 55,3 % 

Komunikace s žáky 18. 79,4 % 11. 33,3 % 

Autoevaluace a sebehodnocení 19. 82,4 % - - 

Časové rozvržení vyučovacích hodin 20. 83,3 % 19. 73,1 % 

Správná formulace otázek (učebních úloh)   21. 84,3 % 10. 30,5 % 

Aktivizace žáků 22. 85,3 % 15. 48,9 % 

Vysvětlení nové látky 23. 90,2 % 23. 94,3 % 

Volba a použití učebních pomůcek 24. 91,2 % 18. 68,1 % 

Motivace žáků 25. 92,2 %
 

17. 62,4 % 

 

 Co se srovnání pomoci poskytnuté začínajícím učitelům týče, ve výzkumu 

diplomové práce i výzkumu prof. Šimoníka byla pomoc začínajícímu učiteli nejčastěji 

poskytnuta kolegy. Kolegové poskytli pomoc celkem 84 respondentům (82,4 %) z 

šetření diplomové práce a 119 dotazovaným z výzkumu prof. Šimoníka (84,4 %). 

Druhým nejčastějším poskytovatelem pomoci bylo v obou případech vedení školy. 

Ředitelé a jejich zástupci z výzkumného vzorku z roku 2017 pomohli celkem 30 

začínajícím pedagogům (29,4 %). Ve vzorku ze začátku 90. let 20. století bylo vedení 

nápomocné 29 dotazovaným učitelům (20,6 %). Uvádějící učitel měl v obou 

výzkumech velmi nízké zastoupení, v šetření diplomové práce se ze 102 respondentů 

s uvádějícím učitelem setkalo 19 začínajících učitelů (18,6 %) a v šetření z 90. let 20. 

století mělo zkušenost s uvádějícím učitelem pouze 8 ze 141 dotazovaných (5,7 %). Bez 
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jakékoliv pomoci byli v prvním výše uvedeném výzkumu 4 učitelé (3,9 %) ze 102 a 

v druhém 9 ze 141(6,4 %).    

 Závěrečné srovnání výzkumů se zabývá postoji začínajících učitelů ke své 

profesi. V obou šetřeních bylo zjištěno, že většina učitelů vykonává svou profesi se 

zaujetím. Učitelskou profesi chápe jako zaměstnání 10 učitelů (9,8 %) z výzkumu 21. 

století a 24 učitelů (17,1 %) z šetření 20. století. O změně profese uvažuje 28 účastníků 

výzkumného šetření diplomové práce (27,4 %) a 15 respondentů výzkumu prof. 

Šimoníka (10,6 %). Možnost odchodu ze školství zvolil v každém výzkumu 1 začínající 

učitel.  
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Závěr 

 Diplomová práce si kladla za cíl zjistit fundamentální problémy začínajících 

učitelů ISCED 1 až 3. Data byla sbírána pomocí dotazníkového šetření. Odpovědi 

respondentů byly velmi otevřené a domníváme se, že i pravdivé.  K tomu přispěla nejen 

anonymita dotazníkového šetření, ale pravděpodobně také skutečnost, že se jednalo o 

elektronický dotazník. Schaefer (in Gavora, 2010, s. 133) uvádí: „Byl zjištěn zajímavý 

fakt, že v elektronickém dotazníku, ve kterém byly otevřené otázky, respondenti napsali 

delší odpovědi a psali hlouběji o důvěrnějších věcech než v těch samých dotaznících 

rozesílaných poštou.“.  

 Položili jsme si celkem šest základních otázek:  

1. Co považují začínající učitelé ISCED 1, 2 a 3 za nejvíce problematické? 

2. Shodují se fundamentální problémy učitelů působících na ISCED 1 a 2 

s problémy učitelů ISCED 3? 

3. Jak učitelé zpětně hodnotí svou přípravu na výkon profese? Existuje 

spojitost mezi klíčovými problémy a oblastmi přípravy, které jsou 

hodnoceny jako nedostatečné?   

4. Je absolventům poskytnuta pomoc? Jestliže ano, kdo jim pomáhá? 

Považují začínající učitelé pomoc za dostatečnou?  

5. Uvažují začínající učitelé o změně profese? 

6. Mění se problémy začínajících učitelů v čase?  

 Na základě šetření diplomové práce bylo u začínajících učitelů výzkumného 

vzorku zjištěno, že klíčovým problémem začínajících učitelů je nízké finanční 

ohodnocení. Tuto skutečnost uvedlo celkem 45,1 % respondentů. Mezi výzkumy 20. a 

21. století tak došlo k velké změně, jelikož problematika financí se ve výzkumu, který 

byl proveden v 90. letech, vyskytla pouze u několika respondentů. Na otázku prof. 

Šimoníka „Co Vás při nástupu do školy zklamalo?“ odpovědělo „nízký nástupní plat“ 

pouze 12 začínajících pedagogů (tj. 8,5 %). Vliv na výsledky smí mít oblast, v níž byl 

výzkum proveden - zatímco šetření diplomové práce probíhalo v rámci celé České 

republiky, prof. Šimoník provedl výzkum na jižní Moravě, kde jsou nižší výdaje než 

Praze. Bližší analýza však tento vliv do jisté míry vyloučila, jelikož problém nízkého 
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finančního ohodnocení uvedli také začínající učitelé z moravských krajů. Rozdíl smí být 

způsoben také velkým časovým rozestupem mezi dvěma výzkumy. V 90. letech 20. 

století byl průměrný měsíční plat učitele nižší než průměrný plat ČR (viz tab. č. 3), 

avšak ceny nemovitostí aj. byly podstatně nižší. Druhý klíčový problém začínajících 

učitelů souvisí s žáky. Jedná se o kázeňské problémy, práce s žáky se SVP, nezájem 

žáků a jejich neprospívání. Třetím klíčovým problémem je nízká společenská prestiž 

učitelů. Za těmito problémy následuje problematika vztahů s rodiči. Za nejméně 

problematické se současným začínajícím učitelům jeví komunikace s žáky, dále 

vysvětlení nové látky, volba a použití učebních pomůcek a organizace samostatné práce 

žáků. 

 Po srovnání klíčových problémů učitelů odlišných ISCED bylo zjištěno, že nízké 

finanční ohodnocení je nejproblematičtější jak pro začínající učitele ISCED 1 a 2, tak 

pro začínajících učitele ISCED 3. Ke shodě došlo také u dalších čtyř oblastí - časové 

rozvržení vyučovacích hodin, hodnocení a klasifikace žáků, správná formulace otázek 

(učebních úloh), organizace samostatné práce žáků. Z celkového počtu 25 oblastní (v 

rámci uzavřené otázky s posuzovací škálou) bylo 11 činností (tj. 44,0 %) hodnoceno 

s minimální odchylkou. Naopak největší rozdíl byl zaznamenán v oblasti aktivizace 

žáků, ta byla hůře hodnocena začínajícími učiteli ISCED 3. Zásadním zjištěním bylo, že 

nejvíce a nejméně problematické oblasti nebyli u pedagogů ISCED 1, 2 a pedagogů 

ISCED 3 totožné. Zatímco pro začínající učitele ISCED 1 a 2 byla největším 

problémem práce s žáky se SVP, pro učitele ISCED 3 to byla práce s neprospívajícími 

žáky. Tento rozdíl může být zakořeněn ve složení výzkumného vzorku – ve skupině 

začínajících učitelů ISCED 3 z bylo 15 učitelů ze SŠ, 13 učitelů z gymnázií a pouze 6 

učitelů ze SOU. Skupina, která pravděpodobně vyučuje nejvíce neprospívajících žáků, 

byla zastoupena nejméně (jedná se však pouze o spekulaci). Nejlépe hodnocená oblast 

byla pro pedagogy ISCED 1 a 2 komunikace s žáky a pro vyučující ISCED 3 vysvětlení 

nové látky. 

 Další položená otázka se týkala profesní přípravy. V dotazníkovém šetření byla 

problematika zjišťována otázkou otevřenou a uzavřenou. Podle otevřené otázky se 

učitelé v profesní přípravě nejvíce postrádají praxi. Nedostatečně připravováni se cítí 

v práci s žáky se SVP a s žáky, kteří jsou neukáznění. Další negativně hodnocenou 
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oblastí byla komunikace s rodiči žáků (v otázce otevřené byla tato profesní příprava třetí 

nejhůře hodnocenou oblastí a v otázce uzavřené byla na první pozici). Začínající učitelé 

dále v profesní přípravě hodnotí nedostatečně přípravu na administrativní činnosti. 

Nejvíce připraveni se začínající pedagogové cítí v motivaci žáků, volbě a použití 

pomůcek a vysvětlení nové látky. Jedna z nejzajímavějších odpovědí zněla: „Vysoká 

škola nikoho nenaučí, jak učit.“. S onou odpovědí nelze nesouhlasit. Žádná teorie ani 

nácvik sebekonkrétnějších situací učitele nepřipraví na skutečnou praxi, jelikož každá 

situace (vč. jejích subjektů) nebude totožná.  

 Zaměřili jsme se také na zkoumání vztahu mezi profesní přípravou a klíčovými 

problémy. Z analýzy vyplývá, že nedošlo ke shodě mezi nejhůře hodnocenou oblastní 

profesní přípravy (tj. vedení schůzek s rodiči) a klíčovým problémem učitelů (tj. práce 

s neprospívajícími žáky, opomineme-li nízké finanční hodnocení). Stejně tak není 

činnost, jež byla hodnocena v profesní přípravě nejlépe (tj. motivace žáků) shodná 

s nejméně problémovou oblastí učitelské profese (tj. komunikace s žáky). Ve srovnání 

došlo k jediné shodě (správná formulace otázek). Spojitost mezi hodnocením profesní 

přípravy a praxí však není vyloučena, jelikož z celkového počtu 25 položek se pořadí 

činností v 15 případech (60 %) lišilo pouze minimálně. 

  Čtvrtá položená otázka se týkala pomoci začínajícím učitelům. Získaná data 

ukázala, že pouze 18,6 % začínajících učitelů se setkalo s pomocí uvádějícího učitele. 

Nejčastěji učitelům pomáhají kolegové a dále vedení školy. Negativním zjištěním bylo, 

že jsou ve školství také učitelé, kterým nebyla poskytnuta žádná pomoc, ve výzkumu 

diplomové práce se jednalo o 3,9 % pedagogů.  Dotazníkové šetření však ukázalo, že 

přestože 81,4 % začínajících učitelů nemělo uvádějícího učitel, hodnotí 68,6 % 

pedagogů pomoc jako dostatečnou.  

 Pátá otázka zjistila, že o odchodu z profese spíše neuvažuje či zcela neuvažuje 

celkem 58,9 % dotazovaných začínajících učitelů. Změnu povolání zvažuje 21,6 % 

dotazovaných. Ostatní dotazovaní měli nevyhraněný postoj. Jedna z otázek šetření se 

zabývala postoji začínajících učitelů vůči své profesi. Na základě této otázky bylo 

zjištěno, že většina učitelů vykonává učitelskou profesi se zaujetím, ale odrazuje je 

zejména nízké společenské uznání a nízké finanční ohodnocení. Jako méně odrazující 

bylo označeno chování žáků, vedení školy, kolegů a rodičů žáků. 
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 Poslední otázka zněla: Mění se problémy začínajících učitelů v čase?. 

K zodpovězení otázky byly srovnány výsledky diplomové práce s výsledky výzkumu 

profesora Šimoníka. Dvě oblasti (práce s žáky se SVP a autoevaluace a sebehodnocení) 

nebyly srovnány, jelikož ve výzkum prof. Šimoníka nebyly zjišťovány. Výsledky 

ukazují, že v obou výzkumech byla páce s neprospívajícími žáky klíčovým problémem 

číslo jedna. Největší rozdíl byl zaznamenán u komunikace s žáky. Zatímco začínající 

učitelé výzkumného souboru diplomové práce hodnotili tuto oblast nejlépe, dotazovaní 

výzkumu prof. Šimoníka ji posuzovali podstatně hůře. Rozdíl mezi dvěma výzkumy je 

roven 21 %. Z 23 oblastí došlo u 9 hodnocených oblastí (39,1 %) k minimálnímu 

rozdílu mezi hodnocením začínajících učitelů výzkumu DP a výzkumu prof. Šimoníka. 

Tento rozdíl byl roven maximálně 5 %. Negativnější hodnocení součastnými 

začínajícími učiteli je zaznamenáno u téměř 60 % hodnocených oblastní. Je však nutné 

konstatovat, že vzhledem k tomu, že nejvyšší rozdíl byl roven 21 %, nejsou změny 

hodnocení enormní. 

 Vedle srovnání, které odpovídá na otázku proměny klíčových problémů v čase, 

byly s výzkumem prof. Šimoníka srovnány další 3 problematiky – profesní příprava, 

pomoc poskytnutá začínajícím učitelům a postoj k profesi. V profesní přípravě 

začínajících učitelů jsou krajní oblasti v obou výzkumech téměř shodné. Příprava na 

vedení schůzek s rodiči byla respondenty šetření diplomové práce hodnocena nejhůře, u 

respondentů výzkumu profesora Šimoníka byla hodnocena jako druhá nejhůře 

posouzená příprava. Jako jedna z nejlépe hodnocených oblastí profesní přípravy byla 

v obou výzkumech příprava na vysvětlení nové látky. Pomoc začínajícímu učiteli byla 

v obou výzkumech nejčastěji poskytnuta kolegy. Shodná byly také druhá nejčastější 

pomoc – vedení školy. S pomocí uvádějícího učitele se častěji setkali začínající učitelé 

výzkumu 21. století. Bez pomoci bylo více účastníků výzkumu prof. Šimoníka. Co se 

postoje učitelů ke své profesi týče, v obou výzkumech bylo zjištěno, že většina 

začínajících učitelů vykonává své povolání se zaujetím. Srovnání výzkumů však také 

ukázalo, že se zvýšil počet pedagogů, kteří uvažují o změně profese. Zatímco 

v 90. letech 20. století přemýšlelo o změně 10,6 %, v současnosti o změně uvažuje 27,4 

% začínajících učitelů.  
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 Je nutné zamyslet se nad současnou situací začínajících učitelů a tendencí 

odchodu kvalifikovaných učitelů ze školství. Ať je odchod z profese spjat 

s nedostatečnou profesní přípravou, neadekvátním finančním ohodnocením, nízkou 

společenskou prestiží učitelského povolání, chováním žáků či jinými okolnostmi, je 

nezbytné situaci řešit. Přestože jsme si vědomi, že tato diplomová práce obsahuje řadu 

nedostatků, doufáme, že bude zdrojem informací a inspirací pro změny vedoucí 

k zlepšení pracovních podmínek začínajících učitelů.  
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Seznam použitích zkratek 

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (porucha pozornosti s hyperaktivitou) 

AH – Absolutní hodnota 

ČR – Česká republika 

ČSR – Československá republika 

DP – Diplomová práce 

ISCED - International Standard Classification of Education (mezinárodní standardní 

klasifikace vzdělávání) 

IFTF – Institute for the Future (institut pro budoucnost) 

IT – Information Technology (informační technologie) 

IVP – Individuální vzdělávací plán 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

P - Pořadí 

PO – Podpůrná opatření 

PLPP – Plán pedagogické podpory 

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna 

SOU – Střední odborné učiliště 

SPU – Specifické poruchy učení 

SVP – Speciální vzdělávací potřeby 

SŠ – Střední škola 

VP – Vyrovnávací plán 

ZŠ – Základní škola 
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