
 
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra primární pedagogiky 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Kvalita pedagogických praxí z pohledu učitelů základních škol a studentů 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

The opinions of primary education teachers and students of Teacher Training 

for Primary Schools (I.ST) on quality of pedagogical practices 

Kateřina Loucká 

Vedoucí práce:  PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 

Studijní program:  Učitelství pro základní školy 

Studijní obor:   Učitelství pro 1. stupeň základní školy 



 
 

 

 

 

2018 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Kvalita pedagogických praxí z pohledu učitelů 

základních škol a studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ vypracovala pod vedením vedoucí 

práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato 

práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne 19. dubna 2018  

........................................................ 

                 podpis 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych ráda poděkovala vedoucí mé diplomové práce PaedDr. Nataše Mazáčové, Ph.D. 

za pomoc a věcné připomínky při psaní mé diplomové práce. Dále bych ráda poděkovala 

všem, kteří se účastnili výzkumné části této práce. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na názory studentů a učitelů z fakultních škol ohledně 

jednotlivých praxí během studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Cílem práce je analyzovat 

faktory ovlivňující spolupráci studenta a fakultního učitele z pohledu fakultních učitelů a 

studentů. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické 

části definuji základní pojmy týkající se praxí, fakultních škol, mentoringu a studia Učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ. Stěžejním bodem praktické části bude kvantitativní výzkum v podobě 

dotazníku, jenž bude obsahovat otevřené i uzavřené otázky. Na závěr práce je shrnutí a 

zhodnocení celé diplomové práce. 
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ABSTRACT 

The Master´s Thesis is focused on the opinions of students and teachers from clinical schools 

about pedagogical practices during studying Teacher Training for Primary Schools (I.ST). 

The aim of this thesis is, based on gained information from primary education teachers and 

students of The Faculty of Education of the Charles University in Prague, to find out opinions 

from the subjects, possibly find some suggestions how to improve these practices. The 

Master´s Thesis is divided into theoretical part and practical part. In the theoretical part I 

give a definition of basic terms related to practices, clinic schools, mentoring and the study 

of Teacher Training for Primary Schools (I.ST). The main point of the practical part is 

quantity research represented by questionnaire which concludes open-ended and close-

ended questions. At the end is a summary and evaluation of my Master´s Thesis. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1.  Úvod 

 Pedagogické praxe jsou nedílnou součástí studia učitelství pro jakékoli školní 

stupně a jejich kvalita je určující pro co největší profesní a osobnostní rozvoj. Napříč 

různými evropskými zeměmi se liší předpokládaná délka doby studia studentů učitelství pro 

1. stupeň základních škol. Stejná různorodost se vyskytuje i v počtu hodin praxí, které 

studenti v průběhu studia absolvují. Liší se také počty hodin, ve kterých studenti hospitují a 

hodin, ve kterých studenti vykonávají přímou pedagogickou činnost.   

 Svoji roli v procesu pedagogických praxí zaujímá fakultní škola, která by měla 

nabízet podnětné prostředí pro pedagogické praxe a klinická škola, která je zdokonalenější 

podobou fakultní školy. Významnou roli také zaujímají fakultní učitelé, tedy učitelé 

základních škol, u kterých studenti své pedagogické praxe vykonávají, a plní roli vedoucího 

praxe. Právě tito učitelé jsou vzorem pro studenty a začínající učitele, od nich se mohou 

naučit plno praktických dovedností a získat nespočet doporučení, kterými fakultní učitelé 

disponují díky mnohaleté pedagogické praxi. Student si tak může ověřit, konfrontovat a 

doplnit znalosti získané studiem na fakultě.  

 Je velmi důležité, jakým způsobem je student veden k dosahování svých nejlepších 

výsledků a k co největšímu osobnímu i profesnímu rozvoji. K dosahování těchto cílů 

pomáhá mentoring a koučování, o kterých je v současné době důležité přemýšlet ve vztahu 

k pedagogickým praxím. Oba tyto pojmy se dostávají do širšího povědomí lidí čím dál více, 

nejen v oblastech školství, ale i v dalších pomáhajících profesích. Právě principy mentoringu 

a koučování a jejich uplatňování mohou kvalitu pedagogických praxí významně pozitivně 

ovlivnit, a proto budou pedagogické praxe nahlíženy z jejich kvality.   

 Téma diplomové práce jsem si vybrala proto, že jsem pedagogických praxí jako 

studentka Pedagogické fakulty UK oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ absolvovala nespočet 

a vždy mě jejich plnění bavilo a obohacovalo. To mě vedlo k zamyšlení nad tím, jak ostatní 

studenti vnímají tyto pedagogické praxe z pohledu jejich kvality. Dále mě také vždy 

zajímalo, jaké názory mají fakultní učitelé na nás studenty a na realizaci pedagogických 

praxí. Právě tyto otázky mě vedly k výběru tohoto tématu.     
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2.  Pedagogické praxe studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 Pro uvedení do tématu je důležité uvést přehled pedagogických praxí, které studenti 

učitelství během svého studia absolvují. Jejich uvedením je dán prostor pro nalézání oblastí, 

ve kterých je možné zvyšovat jejich kvalitu. „Cílem studia je vybavit absolventy profesními 

kompetencemi, které jim umožní kvalifikovaně a kvalitně vykonávat učitelskou profesi na 1. 

stupni základních škol.“1 Studium je rozděleno do šesti základních celků. Prvními z nich 

jsou kurzy univerzitního základu, které zahrnují obory filozofie, informační technologie, 

historie, cizí jazyk. Dále pedagogicko-psychologické kurzy, které obsahují studium 

pedagogických (např. speciální pedagogika) a psychologických oborů včetně 

pedagogických praxí. Třetím celkem jsou předmětové kurzy, které se věnují jednotlivým 

předmětům vyučovaným na 1. stupni základních škol jako je na příklad český jazyk, 

literatura, matematika, výchova výtvarná, hudební a tělesná, vlastivěda a další. Další celek 

zahrnuje oborové didaktiky – didaktika matematiky, českého jazyka apod. Tento celek učí 

studenty učitelství uchopit vyučovací předmět z hlediska individualizace potřeb žáka. Pátým 

celkem jsou kurzy specializace. Student učitelství si volí jednu ze dvou variant – hlubší 

studium jedné z výchov (dramatická, výtvarná, hudební nebo tělesná) nebo studium cizího 

jazyka (anglického, německého nebo francouzského). Variantu studia jedné z výchov 

započne třetím rokem studia, studium cizího jazyka již od prvního ročníku studia. Posledním 

celkem jsou kurzy prohlubující k potřebám individuální profilace.  

 V průběhu studia Učitelství pro 1. stupeň studenti absolvují několik druhů praxí. 

V prvním ročníku studia se jedná o Úvodní pedagogický kurz s praxí, ve druhém ročníku 

studia Učitelské praktikum I a II (studenti mající jazykovou specializaci absolvují tuto praxi 

ve třetím ročníku), ve třetím nebo čtvrtém ročníku se studenti setkávají se Souvislou 

pedagogickou praxí v 1. ročníku ZŠ. Předmětové didaktiky jsou situovány zejména do 

třetího a čtvrtého ročníku studia. V pátém ročníku studia studenti absolvují Souvislou 

pedagogickou praxi I a II.  

 Cíle Úvodního pedagogického kurzu s praxí jsou čitelné již z názvu tohoto kurzu. 

Dle anotace kurzu patří mezi tyto cíle „seznámení studenta se školním prostředím a jeho 

fungováním, se strukturou vyučovacího dne i hodiny, stejně jako seznámení se s konkrétní 

                                                           
1 Charakteristika studia Učitelství pro 1. stupeň – Katedra primární pedagogiky. Úvod – Katedra primární 
pedagogiky [online]. Copyright © 2013 [cit. 15.02.2018]. Dostupné z: 
http://kppg.pedf.cuni.cz/studium/uitelstv-pro-1-stupe-mgr/charakteristika 
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základní školou. Dále také přemýšlí o pozorované realitě a porovnává ji s vlastní dosavadní 

zkušeností. Hledá funkční formu záznamu pozorování. Formuluje otázky, které z pozorování 

vyplývají. Zvědomuje vlastní motivaci pro studium zvoleného oboru. Zakládá vlastní 

reflektivní dokumentaci praxe – studentské portfolio – a rozumí jeho smyslu. Má představu 

o obsahu a funkci Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi“.2 Studenti 

navštěvují jednotlivé třídy v menším počtu (většinou v počtu pěti), poté diskutují s třídním 

učitelem. Mají také možnost diskuze s vedením školy. Úvodní pedagogický kurz s praxí je 

rozvržen do pěti pracovních dní, dále podle požadavků vedoucích praxe. Součástí požadavků 

k udělení zápočtu je vypracování eseje „Já učitel/ka“, do které studenti zahrnují vlastní 

pozorování, sebereflexi a očekávání od studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.  

Mezi cíle Učitelského praktika I patří: „student poznává různé typy škol a 

vzdělávacích zařízení, s důrazem na pojetí výuky a výukové strategie na 1. stupni ZŠ. 

Přemýšlí o pojetí výuky a výukových strategiích škol a učitelů v souvislosti s věkovými a 

individuálními potřebami žáků. Vede si pedagogické portfolio, v němž popisuje a reflektuje 

zkušenosti z Učitelského praktika I. Sbírá materiály z jednotlivých náslechů – tvoří 

medailonky navštívených škol, zpracovává záznamy a reflexe náslechů, portfolio si rozšiřuje 

o další podnětné materiály související s jeho přípravou na učitelskou profesi. Pozorovanou 

pedagogickou praxi interpretuje a reflektuje s oporou o základní didaktické kategorie a 

témata předmětu Didaktika 1. stupně ZŠ, tj. přemýšlí koho, co, jak a proč učit na 1. stupni 

ZŠ. K reflexi nové zkušenosti používá škálu reflektivních technik.“3  

Učitelské praktikum II navazuje v letním semestru na Učitelské praktikum I. Za cíle 

si klade mj., že „student hlouběji poznává "svět" konkrétní školy, třídy, učitele a především 

žáků, jejich myšlenkového a pocitového světa, motivací, postojů, hodnotových orientací, 

zájmů apod. Komunikuje se žáky a kolegy a spolurozvíjí vhodné prostředí pro učení žáků ve 

třídě. Plánuje, realizuje a reflektuje vyučovací jednotky dle kritérií popsaných v Souboru 

kvalit studentovy práce na pedagogické praxi. Utváří si svůj vyučovací styl. Vede si 

pedagogické portfolio, v němž ukládá a reflektuje zkušenosti z Učitelského praktika II. 

Ukládá především své přípravy, pracovní listy a další materiály potřebné k realizaci plánů, 

důkazy o učení žáků a písemné reflexe k nim. Portfolio si rozšiřuje o další podnětné materiály 

                                                           
2 Studijní informační systém, anotace předmětu 
3 Učitelské praktikum I – Katedra primární pedagogiky. Úvod – Katedra primární pedagogiky [online]. 
Copyright © 2013 [cit. 15.02.2018]. Dostupné z: http://kppg.pedf.cuni.cz/studium/uitelstv-pro-1-stupe-
mgr/pedagogick-praxe-prezenn/uitelsk-praktikum-i 
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k výuce a související s jeho přípravou na učitelskou profesi. Používá Soubor kvalit 

studentovy práce na pedagogické praxi ke svému profesnímu rozvoji, k identifikování svých 

osobních profesních úkolů, k sebereflexi a k sebehodnocení.“4 Studenti si v závěru kurzu 

zkouší týmové vyučování. Po celou dobu kurzu sledují své spolužáky a nabízí jim svoji 

reflexi spolu s fakultním učitelem a supervizorem z fakulty.  

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ je zaměřena na poznání specifik 

vyučování a organizace v 1. ročníku základní školy. Student hospituje u třídního učitele 

v prvním ročníku prvních pět dní nového školního roku. Základní školu, ve které bude 

student plnit tuto povinnou praxi, si vybírá sám na základě svého přesvědčení. Ředitel 

vybrané základní školy studentovi na závěr praxe potvrzuje průvodní list, který mu student 

dodal před vykonáváním praxe.  

 Oborové didaktiky zajišťují příslušné katedry. Kurz Didaktika matematiky I. 

připravuje studenty na vstup do učitelského povolání s ohledem na specifika vyučování 

matematiky. Studenti se seznamují s dalšími matematickými prostředími, učí se principům 

gradace úloh, ve kterých uplatňují princip individualizace výuky vzhledem k potřebám 

jednotlivých žáků. V rámci kurzu Didaktika matematiky s praxí II se studenti dostávají mj. 

do praxe, kde si prakticky ověřují získané znalosti a vědomosti. Studenti zde odučí jednu 

vyučovací hodinu matematiky. Před touto vyučovací hodinou student zašle přípravu 

fakultnímu učiteli, supervizorovi a svým spolužákům, kteří mu svými postřehy přípravu 

okomentují, tzn. že každý student se podílí na přípravě svého spolužáka a závěrečná příprava 

je tedy dílem všech. Po odučené hodině samozřejmě student zpracovává reflexi. Student si 

dále vybírá dva žáky, které bude detailněji pozorovat ve vztahu k matematice (jaké používají 

strategie řešení, zda a jak chybují apod.), ale také v rámci třídního kolektivu, zda se vyjadřují 

během hodin atd. V dalším kurzu Didaktiky matematiky s praxí III studenti prohlubují své 

znalosti a dovednosti. Kurz Didaktika ČJ s praxí I zajišťuje studentům didaktickou přípravu 

daného předmětu. Studenti navštěvují vybrané základní školy a absolvují náslechové praxe. 

V dalším pokračováním tohoto kurzu studenti odučí předem daný počet vyučovacích hodin 

českého jazyka. Didaktika vlastivědy I a II seznamuje a prohlubuje znalosti studentů se 

společenskými vědami, které jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  

                                                           
4 Učitelské praktikum II – Katedra primární pedagogiky. Úvod – Katedra primární pedagogiky [online]. 
Copyright © 2013 [cit. 15.02.2018]. Dostupné z: http://kppg.pedf.cuni.cz/studium/uitelstv-pro-1-stupe-
mgr/pedagogick-praxe-prezenn/uitelsk-praktikum-ii 
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V rámci kurzu Souvislá pedagogická praxe I mají studenti možnost seznámit se 

s fungováním třídy a školy v celém svém rozsahu – od vyučovacích hodin, přes dozory, 

třídnické záležitosti, konzultace s rodiči, hodnocení žáků a další. Student si vybírá svého 

supervizora z fakulty, který zajišťuje pedagogickou praxi u některých z vybraných 

fakultních učitelů. Tuto pedagogickou praxi vykonává student spolu s jedním ze svým 

spolužáků. Souvislá pedagogická praxe I má čtyři základní cíle, jsou jimi: „rozvíjet učitelské 

kompetence v celém rozsahu, konstituovat osobitý vyučovací styl studenta/studentky, získat 

zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy, ověřit si úroveň začátečnické 

učitelské způsobilosti a stanovit si cíle a úkoly dalšího profesního růstu“.5 První den je pro 

studenta učitelství dnem seznamovacím – seznámí se s vedením školy, se třídou a jejím 

fungováním, zjišťuje si důležité informace o žácích a výuce. Od druhého dne praxe student 

učí min. 2 hodiny denně, dále pozoruje svého kolegu, kterému poskytuje reflexi. Student se 

během působení na fakultní základní škole seznámí se školním vzdělávacím programem a 

dalšími školními dokumenty. Student si samozřejmě vede pedagogický deník, který je 

jedním z podkladů pro studentovo závěrečné hodnocení. Závěrečné hodnocení a 

sebehodnocení se opírá o Soubor profesních kvalit, který zahrnuje sedm oblastí – plánování 

výuky, komunikace a vytváření prostředí pro učení, řízení učebních procesů, hodnocení 

žáků, reflexe výuky, kontext výuky a profesní rozvoj.  

V rámci kurzu Souvislá pedagogická praxe II probíhá studentova intenzivnější 

pedagogická činnost s podporou fakultního učitele a dalšího studenta. Student vypracovává 

Soubor profesních kvalit a mj. i závěrečnou esej „Já začínající učitel/ka“, ve které o sobě 

přemýšlí jako o začínající/m učiteli/ce, o své vnitřní motivaci, o zkušenostech, které získal/a 

v průběhu studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, o svých silných stránkách, o 

nástupu do pedagogické praxe a další. 

Poté, co studenti absolvují celé studium, ucházejí se o zaměstnaní na některé ze 

základních škol. „Na začínajících učitelích bývají řediteli škol a zkušenými učiteli z terénu 

pozitivně hodnoceny především předmětové znalosti, méně již didaktické dovednosti, 

nejméně příznivě je posuzována schopnost nastupujících učitelů pracovat se školními dětmi, 

                                                           
5 Souvislá pedagogická praxe I – Katedra primární pedagogiky. Úvod – Katedra primární pedagogiky [online]. 
Copyright © 2013 [cit. 15.02.2018]. Dostupné z: http://kppg.pedf.cuni.cz/studium/uitelstv-pro-1-stupe-
mgr/pedagogick-praxe-prezenn/souvisla-pedagogicka-praxe-i 
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rozumět jim a odpovídajícím způsobem žáky zvládat.“6 Urbánek (2002/03) také dodává, že 

některé nedostatky ve vzdělávání budoucích učitelů mohou napravit samotné fakulty 

vzdělávající budoucí učitele, potažmo univerzity, některé jsou způsobené nastavením 

vzdělávacího systému. Jako základní nedostatek je považováno strukturované a 

systematické vzdělávání učitelů, které probíhá víceméně jen v období studia na fakultách 

vzdělávající učitele. Jakékoli jiné kurzy jsou absolvovány pod záštitou ředitelů škol a ve 

většině případů nedostačují potřebám aktuální pedagogické situace. Tím pádem je na fakulty 

vyvíjen tlak, aby studenty učitelství naučily co nejvíce dovedností a vědomostí, kterými má 

učitel disponovat. Je zřejmé, že tato vize nemůže být naplněna, a tak je další vzdělávání 

učitelů zcela na místě. 

Dalším problémem, který podle Urbánka (2002/03) mohou fakulty výrazně ovlivnit, 

je podíl pedagogických praxí k oborové přípravě. V porovnání se zahraničím je tento 

problém výrazný (viz kapitola 6. Vzdělávání budoucích učitelů v zahraničí).    

S procesem pedagogických praxí a jejich kvalitou úzce souvisí též hospitace a 

sebereflexe. Hospitace je jedním z prostředků, jak zkvalitnit pedagogickou praxi, neboť 

nabízí sledovanému jedinci možnost pohledu na svoji pedagogickou činnost jiným úhlem 

pohledu. Na základě pohospitačního pohovoru provádí student sebereflexi, jejíž osvojení má 

významný vliv v profesním rozvoji jedince.   

  

                                                           
6 URBÁNEK, Petr. Pedagogická praxe v kontextu učitelského vzdělávání. Učitelské listy. 2002/03, 10(8), 13-
15. 
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2.1.  Hospitace 

 Hospitace je jeden ze způsobů řízení vzdělávacího procesu. Hovoříme o přímém 

pozorování v průběhu pedagogické činnosti učitele jinými učiteli, studenty apod. a následný 

rozbor sledovaného. Můžeme rozdělit dva základní druhy hospitace – kontrolní hospitace a 

rozvíjející hospitace. Kontrolní hospitace bývá využívána zejména pro ověření souladu 

vzdělávacího procesu učitele se vzdělávací politikou školy. Rozvíjející hospitace se 

uplatňuje při pedagogických praxích ve vzdělávání budoucích učitelů a při kolegiální 

podpoře učitelů, kdy se hospitace opírá zejména o reflektivní přístup. V rámci 

pedagogických praxích se hospitace může vyskytnout ve třech formách – student hospituje 

fakultnímu učiteli, fakultní učitel hospituje studentovi nebo si studenti učitelství hospitují 

navzájem. 

 Hospitace se zaměřuje zejména na proces výuky, méně na výstupy z procesu výuky, 

i když je zohledňuje. Klíčovými principy je „poučení ze zpětné vazby – reflexe – vůči vlastní 

profesionální činnosti a poučení z odborné komunikace o kvalitě reflektované činnosti.“7  

 Rozvíjející hospitace pomáhá učiteli zpětně posuzovat jeho práci směřující k daným 

cílům, a může poté navrhovat možnosti pro zlepšení. Díky hospitaci se také rozvíjí profesní 

kompetence učitele v oblastech reflektivních, které poté učitel využívá při plánování výuky 

pro větší spektrum žáků ve třídě s ohledem na jejich individuální možnosti. Dále se také 

učitel rozvíjí v oblasti používání profesního jazyka, kterým hovoří při pohospitačním 

pohovoru.  

 V předhospitační fázi spolu účastníci hospitace diskutují přípravu na výuku 

s ohledem na učivo, kompetence a použité metody výuky. Následuje hospitační fáze, ve 

které hospitující jedinec pořizuje záznam o výuce ve vztahu k osvojení učiva, kompetencím 

a vyučovacím metodám. Pohospitační rozbor výuky probíhá nejprve tak, že jako první má 

prostor sám učitel, kdy hodnotí svoji činnost a odučenou hodinu. Poté má prostor pro 

vyjádření hospitující kolega a na závěr společně hledají způsoby, kterými dojít k ještě 

lepšímu procesu výuky na konkrétních příkladech, které byly hodnoceny méně úspěšně. 

V této fázi by mělo dojít k oboustrannému souhlasu. Čím více bude zajištěna objektivita 

                                                           
7 JANÍK, Tomáš. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: 
Masarykova univerzita, 2013. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-6349-5, str. 195 
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v průběhu hospitace, tím více bude hospitace informačně nosná a důvěryhodná. Pro větší 

míru objektivity je možné využít videozáznam vyučovací jednotky. 
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2.2.  Sebereflexe 

 Sebereflexe zaujímá významné místo v období studia budoucích učitelů, kdy se této 

činnosti učí, a poté v průběhu jejich profesní kariéry, kdy schopnost sebereflexe patří 

k profesním kompetencím učitele. „Sebereflexí lze však také rozumět vnitřní dialog, který 

student nebo učitel vede sám se sebou.“8 Jedinec se zamýšlí sám nad sebou, nad tím, co a 

jakým způsobem činil, k čemu to vedlo, vše ale v souvislosti se svojí pedagogickou činností. 

Vnitřní dialog může probíhat na popud otázek fakultního učitele, kolegy a dalších nebo 

z vlastní iniciativy a z vlastní potřeby se nad nastalou didaktickou situací pozastavit. 

 V průběhu sebereflexe si student klade otázky, které mu pomáhají analyzovat svoji 

pedagogickou činnost. Tyto otázky mohou být trojího typu. Prvním typem jsou otázky 

popisné, kdy si student zpětně popisuje své jednání a to, jak se v daných fázích vyučovacího 

procesu cítil. Dalšími otázkami jsou otázky kauzální, které už jsou analytického charakteru 

a student se prostřednictvím nich snaží zjistit příčiny svého jednání, rozhodování atd. 

Posledním typem otázek jsou otázky rozhodovací, pomocí nichž student nalézá jiné způsoby 

řešení vzniklých situací, jiné způsoby reakce a mnohé další. Student svůj vnitřní dialog 

srovnává s dříve položenými nebo zodpovězenými otázkami, dále s odbornou literaturou, 

teoriemi a poznatky, s ostatními kolegy a názory fakultních učitelů, s ideálem vlastní osoby 

a s požadavky na studenta jako učitele.  

 Sebereflexe může mít i podobu psanou, kterou představuje pedagogický deník 

studenta a studentské či učitelské portfolio. „Studentské pedagogické portfolio je 

uspořádávaný, komentovaný a sdílený soubor vybraných prací a jiných materiálů studenta 

za určitou dobu výuky. Zpracovává nasbírané pedagogické zkušenosti, názory a informace 

získané studiem, pozorováním praxe, přemýšlením, vlastní praxí a sebereflexí.“9  Další 

formou sebereflexe může být videozáznam vlastní pedagogické činnosti. Nástrojem pro 

studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je Soubor profesních kvalit studenta, který vyplňuje sám 

student, a poté se k němu vyjadřuje fakultní učitel a vysokoškolský učitel.  

  

                                                           
8 ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-

210-1937-9, str. 114 

9 MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-
80-7290-673-4, str. 52 
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3. Faktory ovlivňující kvalitu pedagogických praxí 

 Kvalita pedagogických praxí je klíčovým bodem pro jejich přínos studentům 

učitelství, tedy pro jejich profesní a osobnostní rozvoj. Jmenujme některé faktory, které 

mohou tuto kvalitu významně ovlivnit. 

 Zásadní význam má v oblasti kvality pedagogických praxí jednoznačně jejich 

reflektivní pojetí. Student učitelství i učitel se učí využívat reflexi pro svůj další profesní i 

osobnostní růst. Reflektují svoji pedagogickou činnost – cíle vyučovacího procesu a jejich 

naplňování, organizaci výuky, využívání metod a forem výuky a další. Díky reflektivnímu 

pojetí nachází student či učitel na základě hluboké analýzy další možné alternativy řešení, 

jiné přístupy, jiné postoje. Subjekt pedagogické činnosti tak rozebírá svoje působení do 

nejmenších detailů a pomocí kvalitní formativní zpětné vazby od dalších subjektů je schopen 

intenzivnějšího rozvoje.  

 Kvalitní a oboustranně přínosná spolupráce mezi fakultní školou a fakultou může 

pozitivně ovlivnit i vztah mezi fakultní školou a studentem. Jistě bude student hodnotit 

pozitivněji a přínosněji pedagogické praxe, v rámci kterých se mohl setkat s vedením školy 

a vycítil vřelou a otevřenou atmosféru celé školy než tu, při které se pedagogická činnost 

omezila pouze na jednu třídu. Úroveň spolupráce mezi fakultou a danou fakultní školou je 

zřejmá též z poskytování kurzů mentoringu pro učitele, kteří vedou pedagogické praxe. 

Z těchto kurzů mentoringu mohou následně získat prospěch i studenti, neboť se učitelé učí, 

jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu (i negativní), jak poskytovat podporu studentovi 

a další. Specifikum mentora se nachází v tom, že pracuje s dospělými jedinci, a proto je 

důležité na tuto roli učitele připravovat, neboť dobrý učitel žáků nemusí být nutně dobrým 

vzdělavatelem studentů učitelství. Kvalitní spolupráce také může vyústit v zapojení 

jednotlivých učitelů z fakultních škol do výuky na fakultě. Učitel se tím pádem zapojuje více 

do dění fakulty a není omezen jen na svůj školský terén.  

 Kvalitu pedagogické praxe také ovlivňuje kvalita školy jako celku. Zde jmenujme 

zejména filosofii a kulturu školy, její hodnoty, klima, vzájemný respekt nejen mezi žáky a 

učiteli, ale také mezi jednotlivými pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. Pokud je 

v dané škole zakotveno spolupracující učební prostředí pro učitele, přistupují učitelé 

k vedení pedagogických praxí s větší motivací pro obohacení i svého profesního života. Před 

studenty tak předstupuje motivovaný a sebevědomý učitel, který jim může poskytnout plno 

zkušeností a rad do budoucí pedagogické činnosti. Kvalita školy se také vyznačuje kvalitou 
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pedagogických pracovníků v rámci jejich osobnostní i profesní úrovně. Na kvalitní škole též 

probíhá kvalitní výuka, která se zaměřuje na co největší rozvoj každého žáka s ohledem na 

jeho individuální možnosti, na poskytování zpětné vazby žákovi o jeho naplňování cílů a 

další.  

 Další oblastí ovlivňující kvalitu pedagogických praxí je oblast komunikace, pro naši 

oblast pedagogických praxí zejména komunikace mezi studentem a fakultním učitelem. To, 

jak spolu tyto dva subjekty komunikují, má významný vliv i na samotný profesní rozvoj 

studenta. Pokud s ním fakultní učitel komunikuje o své pedagogické činnosti i o té 

studentově, podílí se tak na budování vzájemného profesního vztahu a dává studentovi 

prostor pro budování vlastní učitelské identity. V rámci komunikace se také může 

vyskytnout nabídka tykání studentovi ze strany fakultního učitele. Právě tato nabídka může 

otevřít komunikaci do hlubších témat a odbourat případné bariéry bránící studentovi 

dotazování se na citlivá témata pedagogického povolání.           
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4.  Fakultní škola 

 Příprava budoucích učitelů v rámci pedagogických praxí zaštiťované 

pedagogickou fakultou se ve většině případů odehrává na fakultních školách. Za pojmem 

fakultní škola se skrývá taková škola, která „intenzivně spolupracuje s fakultou a spolupodílí 

se na vzdělávání budoucích učitelů a mj. užívá název „Fakultní škola Univerzity Karlovy 

v Praze, Pedagogické fakulty“ na základě smlouvy. S některými z nich byla navázána hlubší 

spolupráce (např. prostřednictvím kurzů dalšího vzdělávání pro fakultní učitele, zapojením 

učitelů z praxe do výuky studentů a výzkumné činnosti na fakultě)“.10 Spoluprací 

s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy se vyznačují více než čtyři desítky základních 

škol z Prahy a blízkého okolí. Patří mezi ně na příklad ZŠ Fakultní škola PedF UK 

Slovenská, Praha 2, Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky, Praha 7, Fakultní ZŠ 

Chodovická, Praha 9, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská, 

Praha 2, FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, V Remízku, Praha 5, Fakultní ZŠ s rozšířenou 

výukou jazyků při PedF UK, Drtinova, Praha 5, Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa PedF UK, 

Fingerova, Praha 13 a další.11 Největší důraz je při spolupráci s fakultními školami a 

absolvování pedagogických praxí kladen na propojení a aplikaci teoretických vědomostí 

získaných na fakultě s realitou školního prostředí. Soustřeďování pedagogických praxí na 

fakultní školy není bezdůvodné, neboť právě zde se studenti učitelství setkávají se 

zkušenými učiteli, fakultními učiteli, pod jejichž vedením praxe vykonávají. Spolupráce 

fakulty a fakultní školy se ale neomezuje pouze na „garanci kvalitní realizace a vedení 

různých typů pedagogických praxí, ale také na možnost realizace výzkumů, studentských 

průzkumů a výzkumů, akčního výzkumu koordinovaného pedagogickou fakultou, přípravy a 

realizaci specifického profesního vzdělávání pro fakultní učitele – mentory/koordinátory 

pedagogické praxe ve škole, možnost pořizování videozáznamů studentské výuky pro 

vzdělávací účely a pořizování audio a videozáznamů a fotodokumentace, které budou využity 

výhradně k výukovým a výzkumným účelům apod., možnost studentů nahlížet do 

dokumentace žáků a anonymizované údaje o žácích zpracovávat v rámci svých výukových 

úkolů (vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)“.12 

                                                           
10 MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 
978-80-7290-673-4, str. 11 
11 Základní školy | Středisko pedagogické praxe. Webové prezentace zaměstnanců UK PedF – SIT poskytuje 
prostor pro Vaše webové prezentace [online]. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/spp/zakladni-skoly/ 
12 MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 
978-80-7290-673-4, str. 12 
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 K tomu, jak se stát fakultní základní školou vede jedna ze dvou dále zmiňovaných 

cest. První z cest je ta, že fakulta vybranou základní školu zná, má s ní dobré zkušenosti 

s ohledem na spolupráci, dále také dobré osobní vazby a vztahy. Na základě toho uzavírá 

fakulta se základní školou smlouvu o spolupráci. Druhá cesta je ta, že fakulta veřejně hledá 

takovou školu, která by byla ochotna se podílet na přípravě budoucích učitelů. Pokud některá 

ze základních škol, která má o tuto spolupráci zájem, splní předem dané podmínky, mohou 

se stát tzv. fakultní školou. Tento status bývá veřejností vnímán jako velmi prestižní a do 

značné míry vypovídající o úrovni poskytovaného vzdělávání. Smluvní vztah mezi 

pedagogickou fakultou a fakultní školou bývá uzavírán na dobu tří let. Z uzavírané smlouvy 

plynou určité podmínky obou stran a tak, jako tomu je i u jiných uzavřených smluv, může 

tento smluvní vztah jakákoli ze stran písemně vypovědět. Spolupráce fakulty a fakultní školy 

je průběžně reflektována a pokud není realizována na dostatečné úrovni, může dojít k již 

zmiňovanému rozvázání smluvního vztahu nebo k ponížení fakultní školy na tzv. 

spolupracující školu. Nicméně označení spolupracující školy neznamená horší úroveň školy, 

ale odvíjí se od něho jiný druh spolupráce mezi oběma stranami. Některé školy ani nemusí 

usilovat o statut fakultní školy. Hlavní rozdíl mezi spolupracující školou a fakultní školou je 

v kvantitě poskytovaných služeb. Pedagogické praxe se na spolupracujících školách konají 

v menším počtu studentů učitelství, konají se zde menší výzkumy, občasné společné aktivity. 

Oproti tomu se od fakultních škol očekává intenzivnější spolupráce, takováto škola je více 

spjata a otevřena fakultě. Praxe se mohou odehrávat ve větším počtu studentů, škola je 

schopna zajistit variabilitu praxí, výzkumy zde prováděné mohou být rozsáhlejšího 

charakteru. Fakulta by měla mít možnost pořizování videozáznamů a jiných druhů 

elektronické dokumentace pro její potřeby, vše v souladu se zákonem o ochraně osobních 

údajů. 
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4.1.  Klinická škola 

 Ideálním pojetím základní školy spolupracující s fakultou během přípravy 

studentů na povolání učitele je pojem klinická škola. Jedná se o model školy, který naplňuje 

moderní pojetí a vnímání pedagogických praxí jak z pohledů studentů, tak i z pohledu 

fakultních učitelů. Opírá se o reflektivní model učitelského povolání, který je prosazován a 

aplikován celosvětově. „Klade důraz na systematickou reflexi pedagogické činnosti jako 

klíčový faktor profesního růstu jak u studentů učitelství, tak u učitelů v praxi. Východiskem 

je pojetí učitele jako reflektivního praktika, který do hloubky přemýšlí o své činnosti 

(rozhodovacích procesech i konkrétních výukových situacích), analyzuje a hodnotí ji ve 

vztahu k zamýšleným cílům a v širším kontextu vztahů a souvislostí. Je schopen modifikovat 

své strategie a metody, navrhovat alternativní řešení ke zkvalitnění výuky a zdůvodnit své 

pojetí práce se žáky na základě argumentů opírající se o profesní znalosti.“13 Paralela názvu 

klinická škola se slovem klinika, tak jak ho známe z lékařského oboru, není náhodná, naopak 

se o tuto podobnost opírá a vychází z ní. Tak, jako má lékařská fakulta své kliniky, ve kterých 

jsou studenti prostřednictvím lékařů uváděni do praxe, dochází zde k propojení a aplikaci 

teorie s praxí, stejná vize je též i v oborech učitelských. Spojení fakulta – fakultní klinika 

(fakultní nemocnice) – student lékařství – lékař je možné obdobně aplikovat i na obory 

učitelské, tedy fakulta – klinická škola – student učitelství – učitel. Ověřování tohoto modelu 

se u nás v rámci projektu „Koncepce a ověřování nového modelu klinické školy v procesu 

pregraduální přípravy studentů zúčastnily čtyři fakultní základní školy (FZŠ Angel, FZŠ 

Kunratice, FZŠ Lyčkovo náměstí, FZŠ profesora Otokara Chlupa) a čtyři katedry 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (katedra primární pedagogiky, katedra 

české literatury, katedra anglického jazyka a literatury, katedra matematiky a didaktiky 

matematiky)“14. Tento projekt probíhal v letech 2014-2015.  

 Při přípravě budoucích učitelů, zejména kvalitních budoucích učitelů, je stěžejní 

složkou zpětná vazba. Musí se jednat ale o zpětnou vazbu kvalitní a formativní, jelikož 

pouhá sumativní zpětná vazba je v tomto ohledu nedostačující. Poskytování kvalitní 

formativní zpětné vazby nemusí být vždy samozřejmostí, a ne každý učitel ji ovládá, proto 

se věnuje pozornost i této problematice – podporování koučingu, mentoringu, supervize 

                                                           
13 SPILKOVÁ, Vladimíra, Anna TOMKOVÁ, Nataša MAZÁČOVÁ a Jana KARGEROVÁ. Klinická škola a její role ve 
vzdělávání učitelů. Praha: Retida spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-7290-832-5, str. 6 
14 SPILKOVÁ, Vladimíra, Anna TOMKOVÁ, Nataša MAZÁČOVÁ a Jana KARGEROVÁ. Klinická škola a její role ve 
vzdělávání učitelů. Praha: Retida spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-7290-832-5, str. 4 
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apod., tedy to, jak se této nové role, reflektivního praktika, zhostit. Klinická škola se opírá o 

gradující systém praxí, kdy každá má jasně dané cíle, prostředky, odpovídající způsoby 

reflexe a hodnocení. 

 Dalším faktorem ovlivňující přípravu budoucích učitelů a práci uvádějících učitelů 

je vytvoření takového pracovního prostředí, které bude podnětné, spolupracující a bude 

tvořit komunitu (collaborative learning environment). Spolupráce nejen na úrovni školy, ale 

také s univerzitními učiteli, kteří se starají o vzdělávání učitelů. Prostředí tohoto typu nabízí 

kolegiální podporu, možnost sdílení profesních znalostí a zkušeností (ve Finsku je tato 

spolupráce považována za klíčovou). Důležité na této spolupráci je také její oboustrannost. 

Nejedná se tedy o „projekt“, ze kterého těží jen vyučující na fakultách a studenti, ale také 

učitelé na základních školách, což můžeme nazvat jako celoživotní profesní rozvoj učitelů. 

Spolupráce se také může projevit na zapojování mentorů (učitelů základních škol) do 

vyučovacího procesu na fakultách, např. samotné vedení výuky na fakultách, vedení a 

oponování diplomových prací, účast při státních závěrečných zkouškách atd.  

 Aplikace reflektivního, klinického pojetí škol do již stávajících fakultních škol 

vyžaduje jejich transformaci, nevyjímaje úpravu legislativní. Tyto změny by nutně 

zahrnovaly změny na úrovni koncepci školy a její filozofie, personální změny, dále 

ekonomické a organizační změny.  
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5. Fakultní učitel 

 Nedílnou součástí každé fakultní školy jsou její fakultní učitelé, též cviční učitelé, 

kteří se spolupodílejí na přípravě a rozvoji budoucích učitelů. Fakultní učitelé bývají na 

některých fakultách vzdělávající budoucí učitele pečlivě vybírání a připravováni do této 

pozice a bývají na ně kladeny neméně důležité nároky, avšak systémová připravenost chybí. 

Očekává se od nich zkušenost a kvalita pedagogické praxe, která se vyznačuje tím, že vytvoří 

„studentovi zázemí pro kvalitní realizaci pedagogické praxe ve škole, aktivně se studentem 

spolupracuje po celou dobu pedagogické praxe a poskytuje mu konzultace a podporu, 

poskytuje studentovi informace o školním vzdělávacím programu se zaměřením na 

studované obory – aprobace, seznámí studenta s tematickými a časovými plány svého 

předmětu a s klíčovými materiály do výuky, poskytne studentovi učebnice a další studijní a 

metodické materiály, umožní studentovi prohlédnout si kabinet a učebny pro výuku, včetně 

pomůcek, konzultuje přípravy studenta na výuku, včetně konzultování přípravy pomůcek, 

účastní se náslechů všech výstupů studenta, pravidelně reflektuje a hodnotí výuku studenta 

– poskytuje kvalitní zpětnou vazbu, vede dokumentaci o pedagogické praxi, zpracovává 

závěrečné hodnocení studenta na pedagogické praxi dle zadaných kritérií“.15 Fakultní učitel 

je v roli mentora, tudíž musí kromě kvalitní pedagogické činnosti zvládat i poskytování 

zpětné vazby, reflektovat ale i svoji činnost, měl by dokázat objasnit pedagogické jevy na 

základně teorie, profesně se rozvíjet a zajímat se o nové trendy v pedagogice, být schopen 

předvést výuku, analyzovat svoji i studentovu pedagogickou činnost, předávat poznatky a 

zkušenosti studentům, být si vědom a nabízet další možná řešení problémů, umět pracovat 

s odlišnými jedinci, dokonale znát své žáky. V neposlední řadě by měl být zejména ochotný 

spolupráce se studentem, být jeho profesním partnerem a najít si pro něho čas. Možným 

rizikem, které může ohrozit kvalitní vztah fakultního učitele a studenta učitelství může být 

pocit kontroly učitele ze strany studenta, případně dalších přítomných studentů. Toto 

vnímání může narušovat autenticitu výkonu jeho pedagogické činnosti, stejně tak jako 

psychické rozpoložení během vedení pedagogických praxí. Důležité je si ale uvědomit, že 

kritika nebo negativní hodnocení není předmětem pedagogických praxí.  

 Jelikož se pojmy fakultní učitel a fakultní škola nevyskytují v žádném oficiálním 

dokumentu, ať se jedná o zákony či vyhlášky, je smluvní vztah mezi fakultou a fakultním 

                                                           
15 MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 
978-80-7290-673-4, str. 13 
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učitelem vyjádřen uzavřenou dohodou o provedení práce. Fakultní učitelé bývají honorováni 

za jednu rozborovou hodinu. Počet těchto hodin udává směrnice pro oborovou pedagogickou 

praxi. Neukotvení pojmu fakultní učitel v zákoně s sebou nese i problém vymezení jeho 

náplně práce, která se může lišit škola od školy. Legislativně je tedy fakultní učitel běžným 

učitelem, jehož odlišnost se projevuje nárazově, a to v době konání pedagogických praxí. 

Dalším problémem vyvstávajícím z neukotvení těchto pojmů je neohraničenost věku 

fakultního učitele – nemyslí se tím jen fyzický věk učitele, ale i délka jeho pedagogické 

praxe. Tudíž se můžeme setkat s velice mladými učiteli, kteří jsou víceméně na začátku své 

kariéry, ale i s takovými učiteli, kteří patří mezi profesně zkušenější, ale mohou se potýkat 

s burnout syndromem, tedy se syndromem vyhoření, který se právě v souvislosti s výkonem 

učitelského povolání vyskytuje velmi často. Právě syndrom vyhoření u tohoto učitele může 

negativně ovlivnit jeho roli fakultního nebo uvádějícího učitele, stejně jako začínajícího 

učitele nebo studenta učitelství, který je tímto učitelem uváděn. 

 Mezi nejčastější otázky týkající se toho, jak zlepšit kvalitu spolupráce fakulta – 

fakultní škola, patří vybírání kvalitních škol a učitelů, kteří jsou nakloněni spolupráci, 

zajištění co nejefektivnější a nejpřínosnější spolupráce pro obě zúčastněné strany, jasné 

nastavení cílů, úloh a podmínek spolupráce a vykonávání pedagogických praxí a další. 

 Složitou situaci ve výběru fakultních učitelů a jejich alespoň částečnou 

připravenost na tuto roli se snaží některé fakulty napravovat vlastní iniciativou. „Fakulty 

v současnosti zpravidla neprovádějí výběr fakultních učitelů. Cíleně také nejsou sledovány 

jejich předpoklady a kvalifikace pro výkon této činnosti.“16 „V současné době mentora 

většinou vybírá ředitel, samotná univerzita jen výjimečně na základě dobrých referencí.“17 

„Fakultní učitel je učitelem základní či střední školy a je pro funkci fakultního učitele 

většinou vybírán na základě doporučení ředitele příslušné školy. Avšak v praxi se ukazuje, 

že pravidla tohoto výběru nezaručují vždy správnou volbu.“18 Přitom právě role fakultního 

učitele je nesmírně náročná a rozsáhlá. Očekává se od něho nejen kvalitní pedagogická 

činnost ve vztahu k žákům, ale také vysoká míra schopnosti reflektovat nastalé situace a 

objasnit některé pedagogické jevy, které se při pedagogické činnosti studenta vyskytly. 

                                                           
16 URBÁNEK, Petr. Pedagogická praxe v kontextu učitelského vzdělávání. Učitelské listy. 2002/03, 10(8), 13-
15.  
17 NEŠPOR, Martin a Vilém LUKÁŠ. Fakultní učitel – mentor. Moderní vyučování: časopis pro nové programy 
v českém základním školství. Praha: Portál, 2005, 11(2), 6-7. ISSN 1211-6858. 
18 BARCALOVÁ, Jitka. Jaký by měl být fakultní učitel? Tělesná výchova a sport mládeže. 2003, 69(5), 10-13. 
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„Citelně právě v této oblasti chybí stále nerealizovaný systém dalšího vzdělávání učitelů, 

stejně tak jako absence systému profesní gradace a kariérového růstu, v jejichž rámci by 

bylo možné fakultní učitele vybírat, speciálně připravovat a odpovídajícím způsobem také 

honorovat.“19 I v dalších publikacích a článcích věnujících se fakultním učitelům 

(mentorům) narážíme na problém neukotvení této role v jakémkoli oficiálním dokumentu.   

 Pro kvalitní a efektivní vztah fakultní učitel (mentor) – student je důležité, aby 

fakultní učitel dodržoval dále zmíněná doporučení: „chápat studenta jako svého kolegu, 

důsledně vyžadovat kvalitní práci, taktně upozorňovat na chyby a důsledně vyžadovat jejich 

nápravu, být schopen zdravé komunikace, dát studentovi prostor ke kreativnímu přístupu, 

klást na něj přiměřené požadavky, průběžně hodnotit, konstruktivně spolupracovat (chválit 

i kritizovat), být ochoten věnovat svůj čas studentovi při projekci i reflexi výstupů, vhodně 

intervenovat do činností praktikanta, být schopen reflexe a následné korekce, respektovat 

předpokládanou nevyzrálost budoucího učitele.“20 

 Z informací, které byly zmíněné výše a nejenom z nich, je patrné, že role 

fakultního učitele je se všemi požadavky náročná, a proto mohou nastat problémy 

s neochotou učitelů zhostit se této role právě kvůli této náročnosti.   

                                                           
19 URBÁNEK, Petr. Pedagogická praxe v kontextu učitelského vzdělávání. Učitelské listy. 2002/03, 10(8), 13-
15. 
20 NEŠPOR, Martin a Vilém LUKÁŠ. Fakultní učitel – mentor. Moderní vyučování: časopis pro nové programy 
v českém základním školství. Praha: Portál, 2005, 11(2), 6-7. ISSN 1211-6858. 
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6.  Vzdělávání budoucích učitelů v zahraničí 

 Zejména v západoevropských zemích se setkáváme s relativně novými trendy v 

oblasti vzdělávání budoucích učitelů. Tím nejvýraznějším je dle Spilkové „proces 

„univerzitarizace“, tj. proces postupného začleňování pedagogických akademií, institutů, 

„colleges“, „écoles normales“ a jiných institucí vzdělávajících učitele do tradičních 

univerzit. Tím se zdůrazňuje snaha o zkvalitnění studia jako postavením na vědecké, 

akademické základy. Je uznávána nutnost hlubokého všeobecného vzdělání, vědeckého 

vzdělání v pedagogicko-psychologických oborech ve vazbě na tvůrčí činnosti a výzkumnou 

základnu univerzity.“21 

 Další tendencí se stává stírání rozdílů v přípravách různých učitelských odvětví 

(učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ), kdy 

na příklad ve Francii dochází ke společné přípravě učitelů mateřských a základních škol. 

Vzdělávání budoucích učitelů základních škol probíhá většinou na půdě některé z vysokých 

škol. Toto ale neplatí na příklad v Dánku, Holandsku a Belgii. V Anglii a dalších zemích 

dochází ke vzdělávání budoucích učitelů na vysokých školách i pro oblast mateřských škol. 

Délka studia u učitelů primárních škol už se u jednotlivých zemí západní Evropy výrazně 

liší. V případě Belgie a Rakouska hovoříme o 3 letech, oproti tomu ve Finsku a Portugalsku 

se jedná o let 5. Mezi těmito číselnými hodnotami se nachází Švédsko, které věnuje přípravě 

budoucích učitelů základních škol 4,5 roků. Vzhledem k narůstajícím požadavkům na 

učitelské povolání v oblasti jeho šíře se vyskytují názory o nedostatečnosti délky 

momentálního studia, tedy čtyř a pětiletých studijních programů.  

 Klíčovou tendencí z hlediska obsahu můžeme označit „profesionalizaci učitelského 

vzdělávání. Mění se priority v obsahu studia – akcent se posouvá od teoretických základů 

daných vyučovacích předmětů směrem k profesní složce, ke studiu pedagogicko-

psychologických disciplín, oborových didaktik a ke všestrannému osobnostnímu rozvoji 

studenta (kulturní rozhled, kritické myšlení, sociální dovednosti, mravní rozvoj apod.)“22. 

                                                           
21 SPILKOVÁ, Vladimíra a Jaroslava VAŠUTOVÁ. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání: 
výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologické studie 2008. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 
fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-384-9, str. 159-160 
22 SPILKOVÁ, Vladimíra a Jaroslava VAŠUTOVÁ. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání: 
výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologické studie 2008. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 
fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-384-9, str. 160 
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Zejména se mluví o rozvoji klíčových profesních kompetencí učitele, jejichž osvojení má 

usnadnit zvládání náročných zvyšujících se situací v pedagogickém povolání.   

 V rámci profesních kompetencí učitele primární školy vystupuje do popředí 

kompetence psychodidaktická, tzn. schopnost diferenciace a individualizace výuky 

vzhledem k věku dítěte, jeho schopnostem, dále umění motivace, vytváření pozitivního 

klimatu, ve kterém se bude žák cítit v bezpečí a bude se v něm úspěšně vzdělávat. Další 

kompetencí, která vstupuje do popředí, je kompetence komunikativní. Komunikace verbální 

i neverbální, s ohledem na komunikanta, kterým může být dítě, rodič, pedagogický kolektiv 

a další. Zásadní je v této oblasti kultivovaný mluvený projev, neboť právě učitel je vzorem 

v budování jazykové kultury žáků. Komunikační kompetence by měl učitel rozvíjet i u svých 

žáků – učit je vzájemné komunikaci mezi sebou, a tím rozvíjet pozitivní klima třídy, potažmo 

celé školy. Neméně důležitou kompetencí je kompetence diagnostická, která je vzhledem 

k heterogenitě cílové skupiny stěžejní. 

 Spolupráce institucí vzdělávající budoucí učitele primárních škol se základními 

školami je jedním z klíčových bodů, které ovlivňují připravenost studenta učitelství. 

„Ověřují se rozmanité modely partnerství a spolupráce mezi fakultami připravujícími učitele 

a školami, zejména modely podpory profesního rozvoje studentů učitelství v rámci praxí a 

podpory začínajících učitelů (mentoring, supervize). Prosazuje se (zejména v přípravě 

učitelů primárních škol) permanentní pohyb studenta mezi fakultou a školou (vstupy, 

výstupy, návraty), dlouhodobá komunikace při společném řešení problémů mezi učiteli 

fakulty, učiteli z terénu a studenty. Specifikem v přípravě učitelů primárních škol je kontakt 

se školní realitou hned na začátku studia.“23 Vzájemné působení teoretických poznatků a 

praxe je v tomto případě nezbytné.  

 Dalším trendem je na průkazných faktech založené učitelské vzdělávání24, jehož 

prostředkem může být na příklad akční výzkum. Akční výzkum ve vlastní třídě umožňuje 

učitelům profesně růst, a to tím, že se učí z vlastní praxe, kterou následně reflektují. Na 

                                                           
23 SPILKOVÁ, Vladimíra a Jaroslava VAŠUTOVÁ. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání: 
výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologické studie 2008. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 
fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-384-9, str. 161 
24 SPILKOVÁ, Vladimíra a Jaroslava VAŠUTOVÁ. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání: 
výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologické studie 2008. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 
fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-384-9, str. 162 
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základě této sebereflexe mohou zefektivňovat svoji pedagogickou činnost (strategie, metody 

výuky a další).  

 Významným pojetím vzdělávání učitelů je reflektivní model učitelského vzdělávání, 

se kterým se setkáváme u Korthagena (2001, 2004). Tento model dbá na reflexi v přípravě 

studentů učitelství a je jedním z hybatelů jejich kariérního růstu.  

 Konstruktivistické pojetí výuky je široce rozšířeným pojmem, který není nutno blíže 

specifikovat, avšak v pojetí vzdělávání budoucích učitelů se s termínem konstruktivismus 

setkáváme také. „Hlavním cílem přípravy studentů v tomto pojetí je pomoc a podpora 

v individualizovaném procesu postupného „stávání se učitelem“, který je chápán jako 

aktivní konstruování a tvořivé osvojování učitelské profese na základě vlastní činnosti, 

vlastních zkušeností, vlastního hledání a sebeobjevování v roli učitele na základě spolupráce 

s kolegy studenty i učiteli.“25 Transmisivní model výuky se v moderním pojetí vzdělávání 

žáků považuje za neefektivní a omezuje tím aktivní učení žáků na minimum. Stejně tomu je 

i v případě vzdělávání studentů učitelství, kdy se použití pouhé transmise míjí účinkem.  

 Některé výše zmíněné trendy se vyskytují a aplikují i v českém školním prostředí, 

některé ale ne. Patří mezi ně na příklad opakující se snahy o „de-profesionalizaci (v průběhu 

posledních patnácti let se objevilo několik pokusů degradovat studium této kategorie učitelů 

na bakalářskou úroveň, naposledy v roce 2007 návrh novely zákona, který by připustil 

dokonce středoškolské vzdělání jako dostatečnou kvalifikaci).“26 

 Pro ilustraci jmenujme a popišme vzdělávání budoucích učitelů v dalších evropských 

zemích, konkrétně Belgii, Nizozemsko, Anglii a Kanadu, kterým se budeme věnovat 

podrobněji.  

  

  

                                                           
25 SPILKOVÁ, Vladimíra a Jaroslava VAŠUTOVÁ. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání: 
výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologické studie 2008. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 
fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-384-9., str. 162 
26 SPILKOVÁ, Vladimíra a Jaroslava VAŠUTOVÁ. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání: 
výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologické studie 2008. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 
fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-384-9, str. 163 
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6.1.  Belgie 

Od roku 2007 existují v Belgii dva způsoby, jak se stát učitelem. Prvním z nich je 

tzv. integrovaná příprava učitelů, jejímž výsledným vzděláním je bakalářské vzdělání a doba 

studia trvá tři roky. Absolventi tohoto typu vzdělání mohou vyučovat „v preprimární, 

primární nebo nižší sekundární škole“27. Druhým způsobem je specifická příprava učitelů 

(zajišťovaná univerzitami i organizacemi věnujícími se dalšímu vzdělávání učitelů). V rámci 

této přípravy se jedná již o vysokoškolsky vzdělané osoby nebo o osoby, které již 

pedagogickou praxi mají, ale potřebují si doplnit potřebnou kvalifikaci pro vykonávání 

učitelského povolání. „Kariérní dráha učitele má teoreticky tři významné fáze: dočasné 

zařazení na dobu určitou; dočasné zařazení na dobu neurčitou; stálé zařazení.“28 

Učitelské povolání je definováno třinácti kompetencemi, o které se opírá i vzdělávání 

budoucích učitelů (zde jsou ale jednotlivé kompetence blíže charakterizovány vzhledem ke 

studijnímu programu). Mezi kompetence patří na příklad: budování kvalitních vztahů se 

školou, s pedagogickým sborem a rodiči, ctění pedagogické etiky, učitel je schopen týmové 

spolupráce, reflektuje svoji pedagogickou činnost a další. Pro učitele vzdělávající budoucí 

učitele je vymezeno čtrnáct kompetencí (respektuje odlišné učební styly studentů, pomáhá 

studentům budovat jejich profesní růst, je odborníkem daného oboru a pracuje s dalšími 

mezioborovými znalostmi atd.).  

Konkrétním příkladem v oblasti vzdělávání budoucích učitelů je Haute École 

Léonard de Vinci – École Normale Catholique du Brabant Wallon. Pedagogické praxe jsou 

pro studenty učitelství primárních škol v rozsahu 780 hodin za celé studijní období. 

Pedagogické praxe zajišťuje jejich garant, kterým je vysokoškolský pedagog. Garant dále 

pracuje s mentory a supervizory, vypracovává potřebné dokumenty a další. Kooperujícím 

učitelem ze školního prostředí se stává mentor, který se účastní pedagogické činnosti 

studenta, nabízí mu své pedagogické zkušenosti, umožňuje studentovi profesně růst. 

Supervizor zaujímá objektivní stanovisko v podpoře studenta, podněcuje ho k vlastní reflexi 

a sebehodnocení, učí jej pracovat s akčním výzkumem. Studenti jsou rozlišováni do tří 

skupin, podle nichž se upravuje práce s nimi. Prvním typem je student bez zkušeností, 

obávající se pedagogické praxe. Druhým typem studenta je ten, který je vybavený 

                                                           
27 STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. V Praze: Karolinum, 
2012. ISBN 978-80-246-2087-9, str. 113 
28 STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. V Praze: Karolinum, 
2012. ISBN 978-80-246-2087-9, str. 114 
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teoretickými znalostmi, ale potřebuje získávat pedagogickou zkušenost. Třetí typ studenta 

již svoje teoretické znalosti ověřuje v pedagogické praxi.    
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6.2.  Nizozemsko 

V rámci jakýchkoli změn se nizozemská vzdělávací politika v posledních dvaceti 

letech opírá o výzkumy realizované v praxi a další analýzy. S ohledem na financování tohoto 

sektoru si je tamější vláda vědoma potřeby investic a rozvoje, a také tak činí. Pro lepší 

orientaci v nizozemském systému školství je nutné zmínit vymezení primárního vzdělávání. 

Jedná se o žáky ve věku 4-11 let. Primární školy fungují samostatně, není zde přímá vazba 

na následující sekundární stupeň. „V Nizozemí je zaručena svoboda ve vzdělávání; vláda 

odpovídá za kvalitu vzdělávání, ale přitom nesmí do jeho obsahu zasahovat.“29 Na základě 

toho se stanovily principy vzdělávání budoucích učitelů, které by měly být dodržovány 

napříč univerzitami zajišťujícími toto vzdělávání. Některé školy mají vybudovaný vysoce 

kvalitní vztah s univerzitami vzdělávající učitele.  

Příkladem budiž škola Carolus Clusius College ve Zwolle s programem „Education 

together“30, která staví spolupráci s univerzitou na vrchol svého fungování. Příprava 

budoucích učitelů v rámci pedagogických praxí probíhá průběžně s profesním rozvojem 

pedagogů školy. „Pro nové role ve vzdělávací struktuře školy je potřebné nové vzdělávání. 

Tým má jednoho koordinátora (manažera), který na tuto profesi přešel ze soukromého 

sektoru mimo oblast vzdělávání. Další nové role se nazývají „mentor“, jehož aktivity se 

soustředí na obecné profesní kompetence studentů a učitelů, a „kouč“, jehož činnost je 

zaměřena na rozvoj oborových kompetencí.“31 Obě tyto role a jejich působení jsou důležité 

pro rozvoj budoucích učitelů, stejně jako těch stávajících učitelů. Podpora se mimo jiné 

dostává nejen studentům učitelství a začínajícím učitelům, ale také učitelům v seniorském 

věku a dalším, kteří tuto případnou pomoc potřebují. V rámci této činnosti probíhají 

hospitace kolegů a následné rozbory. 

Škola Candea College v Duivenu figuruje v projektu hrazeném nizozemskou vládou, 

„Train the trainer“32. Škola se věnuje rozvoji svých učitelů a zároveň má možnost získávat 

začínající učitele v podobě absolventů. Počet učitelů je neuvěřitelných 200 a ročně na škole 

                                                           
29 SPILKOVÁ, Vladimíra a Anna TOMKOVÁ. Kvalita učitele a profesní standard. V Praze: Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9, str. 80 
30 STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. V Praze: Karolinum, 
2012. ISBN 978-80-246-2087-9, str. 122 
31 STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. V Praze: Karolinum, 
2012. ISBN 978-80-246-2087-9, str. 123 
32 STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. V Praze: Karolinum, 
2012. ISBN 978-80-246-2087-9, str. 123 
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absolvuje praxi zhruba 70 studentů. Tato spolupráce obnáší vyšší nároky na samotné učitele 

a jejich vzdělávání, zejména v oblasti mentoringu. Za vykonávání takto náročné 

pedagogické činnosti je těmto učitelům ponížen pracovní úvazek. Skrze další vzdělávání se 

učitelé zapojeni do vzdělávání budoucích učitelů rozvíjejí zejména v oblasti reflexe praxe.  

Učitelské povolání se opírá o sedm profesních kompetencí, které jsou rozvíjeny 

v oblasti čtyř rolí, jež jsou součástí učitelského povolání. Tyto role jsou: interpersonální, 

pedagogické, oborově didaktické a organizační. Učitel je aplikuje při styku s žáky, s dalšími 

pedagogickými pracovníky, s okolím školy a při práci se sebou samým. Každá kompetence 

je podrobně popsána, obsahuje kritéria a indikátory jejich naplňování. Indikátory 

jednotlivých kompetencí pomáhají při potížích s jejich interpretací, uvádějí konkrétní 

příklady jejich naplnění, ale ne všechny, neboť mají zejména funkci ilustrační.  Přestože není 

stanoveno, jaké kompetence a na jaké úrovni by měly být u začínajících učitelů, čerstvých 

absolventů učitelství, pracuje se s nimi v rámci přípravy budoucích učitelů. První ze sedmi 

kompetencí je kompetence interpersonální. Učitel v rámci ní buduje pozitivní klima a 

vzájemné vztahy ve třídě, učí žáky komunikovat mezi sebou, bere v potaz sociální a kulturní 

odlišnosti jednotlivých žáků, vše v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli. Pedagogickou 

kompetencí se rozumí rozvoj žákovi silné osobnosti, uvědomění o žákově součástí třídy, 

rozvoj bezpečného a podnětného pracovního prostředí ve třídě. Odborná a didaktická 

kompetence zahrnuje odbornou znalost vyučovaného, využívání různých metod, aktivit, 

materiálů, kterými podněcuje žákův zájem o vzdělávání. Učitel také vykonává svoji 

pedagogickou činnost s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých žáků. Kompetence 

organizační využívá různých vyučovacích strategií, učitel informuje žáky o tom, do jaké 

míry mohou přispívat vlastní činností apod. Další kompetencí je kompetence pro spolupráci 

s kolegy, během níž učitel pracuje na utváření pozitivního pracovního klimatu s dalšími 

pedagogickými pracovníky, pracuje jako člen týmu, zapojuje se svými příspěvky do různých 

diskuzí, schůzí, školních porad apod. Spolupracuje na rozvoji své školy. Kompetence pro 

spolupráci s okolím se zaměřuje zejména na spolupráci s rodiči žáků, ale také na komunikaci 

s dalšími institucemi, které se podílejí na vzdělávání žáků. Učitel je rodičům k dispozici, 

nabízí jim svoji odbornou pomoc, zapojuje je do aktivit souvisejících s rozvojem dítěte. 

Poslední kompetencí je kompetence k sebereflexi a sebezdokonalování. Učitel pracuje na 

svém dalším osobním i profesním rozvoji, je si vědom svých slabých a silných stránek, 

reflektuje efektivitu své pedagogické činnosti, využívá nabídek školy k dalšímu vzdělávání. 
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S ohledem na spolupráci fakulty vzdělávající budoucí učitele a školy se prosazuje 

stále intenzivnější spolupráce a jejich efektivnější propojení. Jedním z východisek této 

intenzivnější spolupráce by mělo získávání čtyřiceti procent všech studijních kreditů 

v prostředí školy. Jedním z moderních trendů současného vzdělávání budoucích učitelů, 

který se uplatňuje v nizozemském vzdělávacím systému je tzv. „evidence-based teacher 

education, tedy na průkazných faktech založené učitelské vzdělávání“.33 Principem se stává 

osvojování profesních znalostí na základě vlastní studentovi činnosti, nejlépe zapojením do 

různých výzkumů. Jedním z výzkumů může být akční výzkum, který student provádí ve své 

vlastní třídě. Dále se uplatňuje reflektivní model učitelského povolání dle Korthagena. 

Obě výše zmíněné školy v Duivenu i ve Zwolle spolupracují s vysokou školou ve 

Windesheimu. Budoucí učitelé primárních škol zde studují bakalářský program v délce čtyř 

let. Univerzita klade důraz na propojení teoretických poznatků s těmi poznatky, které 

studenti získají ve školním prostředí. Pedagogické praxe mají gradující charakter a jsou 

vedené vysokoškolským učitelem a dalšími pedagogickými pracovníky, kteří jsou na svoji 

roli připravováni a vzděláváni. Celkový počet dnů za celé studium, které student stráví na 

pedagogické praxi činí 244. Jejich vzdělávání zajišťuje univerzita prostřednictvím různých 

kurzů, které se zaměřují na příklad na podávání zpětné vazby, vymezení rolí aktérů praxe, 

hodnocení a další. Mezi učiteli jsou tyto kurzy velmi vyhledávané, neboť mají možnost 

setkání s dalšími učiteli, kteří se podílejí na vzdělávání budoucích učitelů jako oni. Tito 

učitelé mají k dispozici příručky, ve kterých jim je objasněna jejich role v systému 

vzdělávání budoucích učitelů, dále také princip pedagogických praxí.  

Účastníků pedagogické praxe je celkem pět. Mezi ně patří garant praxe, což je 

univerzitní učitel, dále mentor, kouč, školní pedagog a student. Vysokoškolský učitel 

spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky participujících na pedagogických praxí, 

každý týden poskytuje studentovi reflexi na základě reflektivních deníků studentů, účastní 

se reflexí studenta a dalších kooperujících učitelů. Mentor představuje učitele ze školního 

prostředí, který slouží jako vzor. Umožňuje studentům zapojení do komunikace s rodiči, 

poskytuje studentům zpětnou vazbu formativního charakteru, kontroluje přípravy studentů 

na vyučování před jejich začátkem. Kouč se věnuje každému studentovi zvlášť. Reflektuje 

a analyzuje studentovy vyučovací hodiny, vyjadřuje se k jeho reflektivním deníkům, 

                                                           
33 SPILKOVÁ, Vladimíra a Anna TOMKOVÁ. Kvalita učitele a profesní standard. V Praze: Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9. str. 86 
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profesně ho posouvá dále. Školní pedagog zajišťuje smlouvy mezi univerzitou, základní 

školou a studentem, zajišťuje studentům kouče, zajišťuje také komunikaci mezi 

zúčastněnými stranami spolupráce a další. Student „je považován za hlavního aktéra svého 

profesního vývoje a (spolu)tvůrce své profesní identity… Učí se formulovat své pedagogické 

a didaktické záměry a nacházet řešení svých problémů. Jeho povinností je vytvářet portfolio, 

vést si pedagogický deník, plnit stanovené úkoly, natáčet své hodiny na video, aktivně se 

účastnit rozborů, pohovorů, seminářů a diskusí.“34   

Student učitelství v průběhu studia vypracovává několik portfolií, v závislosti na 

charakteru pedagogických praxí. V portfoliu student dokazuje své teoretické znalosti opřené 

o zkušenosti z praxe, návrhy dalšího osobního a profesního rozvoje, jeho prostřednictvím si 

může stanovovat další cíle. Portfolio je nástrojem reflektivní činnosti studenta, ale i garanta, 

kouče a mentora.   

  

                                                           
34 SPILKOVÁ, Vladimíra a Anna TOMKOVÁ. Kvalita učitele a profesní standard. V Praze: Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9. str. 88 



34 
 

6.3.  Kanada 

 V této části bude popsáno vzdělávání budoucích učitelů a jejich rozvoj v územní části 

Québec.  

 Významná a rozsáhlá reforma vzdělávání začala v 90. letech 20. století a snaží se co 

nejaktuálněji reagovat na změny ve společnosti, ať se jedná o kulturní či ekonomické změny, 

dále také na vzdělávací praxi. Reforma vzdělávání se opírá o rozvoj klíčových kompetencí 

u žáků, které jim pomohou s řešením problémů v moderním světě. Nástrojem pro řešení 

těchto problémů by měly být znalosti, dovednosti a schopnosti, jež jsou rozvíjeny. Reforma 

se mj. zaměřuje na dítě, ale také na roli učitele a jeho znalosti, dovednosti a schopnosti, tedy 

kompetence, které ovlivňují jeho pedagogickou činnost.  

 Vzdělávání budoucích učitelů primární školy probíhá na pedagogických fakultách po 

dobu čtyř let. Jedná se tedy o bakalářské studium. Bakalářské programy také absolvují 

budoucí učitelé mateřské školy a sekundární školy. V rámci reformy se univerzity zaměřily 

na obsahovou úpravu jednotlivých studijních programů, ale také na organizační strukturu. 

Univerzitám byla dána značná míra autonomie s ohledem na plánování a plnění 

pedagogických praxí. Jednotlivé univerzity mají odlišné přístupy nejen ve vzdělávání 

budoucích učitelů, a proto ministerstvo školství sleduje jejich činnost a vydává doporučení, 

která mohou svými kroky tyto přístupy sjednotit. Jedná se o doporučení a odlišné přístupy 

ve vzdělávání budoucích učitelů nejsou odmítány. Mnozí univerzitní pedagogové jsou 

autorsky zapojeni do některých reformních dokumentů, výzkumů, zpráv apod. Mezi 

uskutečněné změny v rámci přípravy budoucích učitelů se řadí změna délky studia (původně 

tříleté studium), zaměření se na praxi budoucích učitelů a rozvoj dvanácti klíčových 

kompetencí u studentů učitelství.  

 Zmíněných dvanáct klíčových kompetencí učitelů, u studentů učitelství se hovoří o 

jejich rozvoji, má zajistit učiteli analyzovat nastalé situace a vyřešit je v souladu s učitelskou 

profesí. Kompetence jsou k naleznutí v dokumentu La formation à l´enseignement, les 

orientations et les compétences professionnelles 200135. Všech dvanáct profesních 

kompetencí je podrobně vysvětleno a obsahuje výčet toho, co by měl student učitelství 

z dané oblasti ovládat. Čtyřmi základními oblastmi jsou „všeobecná kultivovanost, proces 

                                                           
35 SPILKOVÁ, Vladimíra a Anna TOMKOVÁ. Kvalita učitele a profesní standard. V Praze: Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9, str. 59 
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vyučování, sociální a školní kontext a profesní identita“.36 Do první oblasti řadíme 

kultivovanost psaného i mluveného projevu a roli odborníka, který působí jako interpret. 

V procesu vyučování: „nahlíží (plánuje) učební situace z hlediska obsahu učení, a to 

s ohledem na konkrétní žáky a na kompetence, které jsou cílem dané výuky; řídí učební 

situace z hlediska obsahu učení, a to s ohledem na konkrétní žáky a na kompetence, které 

jsou cílem dané výuky; hodnotí pokroky v učení a stupeň osvojení kompetencí žáky, které 

byly cílem dané výuky; plánuje, organizuje a řídí fungování třídy s cílem podpořit učení a 

socializaci žáků“.37 V oblasti sociálního a školního kontextu se jedná o individualizaci 

s ohledem na potřeby a charakteristiky jednotlivých žáků, zapojení informačních a 

komunikačních technologií, komunikaci s rodiči, žáky, kolegy a dalšími subjekty 

zapojenými do plnění výchovných cílů školy, v neposlední řadě do této skupiny kompetencí 

patří soulad s pedagogickým kolektivem, který zajišťuje správné fungování vzdělávání žáků. 

Za profesní identitou se skrývají pojmy jako další vzdělávání, odpovědnost a etika 

učitelského povolání.  

 Mezi konkrétní kritéria kompetence nahlížení (plánování) učební situace z hlediska 

obsahu učení, a to s ohledem na konkrétní žáky a na kompetence, které jsou cílem dané 

výuky, patří: učitel pracuje s pojmy a se zjištěními moderní pedagogiky, plánuje výuku 

v souladu s cíli vzdělávání, na základě toho volí posloupnost vyučování, je si vědom 

odlišnosti jednotlivých žáků, pracuje s prekoncepty poznávání a další. Student učitelství by 

měl na konci studia tuto kompetenci ovládat v rozsahu, který vymezuje již zmíněný 

dokument. Čerstvý absolvent by tedy měl umět: „nahlížet různé vyučovací aktivity z hlediska 

rozumné úrovně obtížnosti, která umožní pokrok v učení a v rozvoji kompetencí žáků; 

začleňovat všechny tyto aktivity z hlediska dlouhodobého plánování“.38  

 Konkrétním příkladem budiž Univerzita Laval, sousedící s Montrealem. Právě tato 

univerzita se opírá o 12 klíčových profesních kompetencí a úspěšné absolvování studia je 

prvním krokem k jejich ovládnutí. Po dobu celého studia a konání pedagogických praxí je 

celý soubor kompetencí středobodem studentova zaměření. I když některé druhy praxí 

pracují s některými kompetencemi ve větším rozsahu a s některými naopak méně, vždy se 
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pracuje se souborem jako s celkem. Všech dvanáct profesních kompetencí Pedagogická 

fakulta Univerzity Laval rozřazuje do dvou kategorií – „kompetence k vyučování a 

kompetence podporující kvalitní vyučování“.39 Kompetence k vyučování zahrnuje nahlížení 

(plánuje) učební situace z hlediska obsahu učení, a to s ohledem na konkrétní žáky a na 

kompetence, které jsou cílem dané výuky; řízení učební situace z hlediska obsahu učení, a 

to s ohledem na konkrétní žáky a na kompetence, které jsou cílem dané výuky; hodnocení 

pokroků v učení a stupeň osvojení kompetencí žáky, které byly cílem dané výuky; plánování, 

organizaci a řízení fungování třídy s cílem podpořit učení a socializaci žáků; individualizaci 

s ohledem na potřeby a charakteristiky jednotlivých žáků. Mezi kompetence podporující 

kvalitní vyučování patří kultivovanost psaného i mluveného projevu a roli odborníka, který 

působí jako interpret; zapojení informačních a komunikačních technologií; komunikaci 

s rodiči, žáky, kolegy a dalšími subjekty zapojenými do plnění výchovných cílů školy; 

soulad s pedagogickým kolektivem, který zajišťuje správné fungování vzdělávání žáků; 

další vzdělávání, odpovědnost a etika učitelského povolání. Kompetence podporující 

kvalitní vyučování plní funkci rozšiřovací ve vztahu k vyučovacím praktikám studenta.  

 Kromě indikátorů a kritérií osvojení jednotlivých kompetencí jsou v dokumentu 

zmíněné i možné problémy a komplikace, ke kterým může během vykonávání 

pedagogických praxí dojít. Zároveň je student ujišťován, že zvládnutí a osvojení všech 

dvanácti profesních kompetencí není v rámci studia možné a jejich zvládnutí v plném 

rozsahu není podmínkou úspěšného dokončení studia. 

 Další částí, která je spolu s profesními kompetencemi na Pedagogické fakultě 

vymezena, jsou „tzv. výhledy profesního rozvoje (des perspectives transversales de 

développement professionnel)“.40 Výhledy pomáhají studentům k utváření osobnosti učitele. 

Mezi ně patří na příklad efektivní práce s nabízeným časem pedagogických praxí. Ty 

postupem času nabírají na intenzitě, vrcholem studia je sedmdesátidenní souvislá praxe. Dále 

rozvíjení v samostatného, pedagogicky schopného jedince, kdy na začátku studia potřebuje 

student více rad a podpory, než tomu je na konci studia. Dalším výhledem je také přebírání 

čím dál větší odpovědnosti. Začínající student je zodpovědný pouze za dílčí úkoly, které 

odpovídají jeho zkušenostem a znalostem, na konci již přebírá student odpovědnost za učení 
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žáků. Na začátku student napodobuje některé osvědčené vyučovací styly, které viděl u 

zkušenějších učitelů, postupně si ale buduje svůj vlastní, který vypovídá o jeho osobnosti. 

Posledním výhledem je přesun zaměření se na subjekt vyučování. Středem pozornosti byl 

nejprve student samotný, neboť si není tolik jistý sám sebou. S přibývajícími zkušenostmi a 

rozvojem některých kompetencí student přesouvá pozornost na žáka.  

 Jak již může vyplynout z předcházejících částí, vzdělávání studentů učitelství 

probíhá na Pedagogické fakultě Univerzity Laval, ale také přímo v praxi, ve školském 

terénu. Praxe nabízí studentům možnost konfrontace poznatků získaných na fakultě 

s realitou školské praxe. Rozvíjí a rozšiřují si tak svoje zkušenosti, uvědomují si, co profese 

učitele obnáší, mohou se setkávat s dalším pedagogickým kolektivem, případně rodiči žáků 

apod. V rámci pedagogických praxí se profesně rozvíjejí nejen studenti, ale i učitelé a další 

zaměstnanci dané školy, kde je praxe vykonávána. U učitelů se jedná o jejich další 

vzdělávání a škola se tedy rozvíjí komplexně. V rámci studentovi autonomie se ozývají hlasy 

pro její rozšíření – větší prostor pro vlastní pedagogickou činnost, spolupráci s vyučujícími 

a jiné.  

 Fungování efektivní praktické přípravy budoucích učitelů zajišťuje mnoho subjektů. 

Vzhledem k jejich mase je nutné vymezení pojmů jednotlivých rolí, které subjekty 

představují. Jednotliví participanti musejí být nakloněni reformě, profesním kompetencím a 

respektovat kvalifikovanost ostatních participantů. 

 Prvním účastníkem v přípravě budoucích učitelů je sám student neboli praktikant. 

Základním úkolem praktikanta je nalezení vlastní profesní samostatnosti. Měl by mít 

možnost aplikovat a ověřovat své teoretické poznatky, klást otázky ostatním účastníkům, 

měl by také efektivně spolupracovat s fakultním učitelem, ctít a dodržovat etiku 

pedagogického povolání. Ke všem těmto požadavkům a dalším mu pomáhá řada kurzů a 

seminářů, které doprovázejí pedagogické praxe. Počet studentů u jednoho fakultního učitele 

se liší podle typu pedagogické praxe, většinou se ale jedná o jednoho až dva studenty. Tito 

studenti spadají do skupiny dvanácti až dvaceti dalších studentů, které zastřešuje supervizor 

v podobě univerzitního pedagoga.  

 Participantem ze školního prostředí je fakultní učitel. Tito „učitelé mají zákonem 

stanovenou povinnost pomáhat při přípravě budoucích učitelů a pomáhat začínajícím 
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učitelům“.41 Fakultní učitelé jsou pečlivě vybírání a musí splňovat dále uvedené 

charakteristiky. Mezi ně patří délka pedagogické praxe, která nesmí být nižší než pět let, 

osvojení souboru profesních kompetencí, absolvování vzdělání pro fakultní učitele, znalost 

a schopnost praktikovat reflektivní činnosti. Nesmí také chybět nakloněnost ke změnám a 

otevřenost novým trendům pedagogiky. Adepti o tuto pozici ovlivňující budoucí učitele jsou 

zprvu mentorováni zkušenějšími fakultními učiteli, kteří jim předávají své zkušenosti. 

Fakultní učitel plní roli vzdělavatele. Koncepci jejich vzdělávání má na starosti ministerstvo 

školství. To dává finanční prostředky univerzitám na vzdělávání fakultních učitelů a dále 

školám na další vzdělávání učitelů a fakultních učitelů. Začínajícím fakultním učitelům jsou 

nabízeny kurzy, které by měli absolvovat před začátkem pedagogické praxe, tedy před 

přijetím studenta, nebo v jejím průběhu. Časová dotace kurzů činí v průměru osmnáct hodin 

ročně. Do kurzů se mohou zapojit jen učitelé primárních škol nebo mohou být skupiny 

namíchány učiteli z různých stupňů škol. Fakultní učitelé mají k dispozici příručky, které 

jim pomáhají s vymezením role fakultního učitele, s vedením studentů, jak pracovat co 

nejefektivnější a nejpřínosněji a další.  

 Fakultní škola, konkrétně její vedení a školní rada má na starosti zejména organizační 

stránku, dostává se jí ale i role pedagogické. Organizační činnost spočívá v uzavírání smluv 

s univerzitou, nastavení kapacity studentů učitelství, kterým je škola schopna zajistit 

adekvátní počet fakultních učitelů a potřebných počtů tříd nebo žáků. Dále se podílí na 

efektivní a oboustranně přínosné spolupráci s univerzitou, podporuje vzdělávání svých 

fakultních učitelů, začleňuje studenta do pedagogického kolektivu. Zajímavou složkou 

spolupráce je podílení se na hodnocení studenta, zejména v závěru souboru pedagogických 

praxí. 

 Účastníkem pedagogické praxe z univerzitního prostředí je univerzitní učitel neboli 

supervizor. Supervizor „má zastřešující a koordinující roli. Je odpovědný především za 

respektování a usměrňování cílů pedagogické praxe, podporuje využívání profesních 

znalostí studenta při praxi, hodnotí, dává studentovi zpětnou vazbu k plánování a 

realizovaným činnostem, má kritický a konstruktivní pohled na činnosti praktikanta 

z hlediska rozvoje souboru profesních kompetencí. Zajišťuje zpětnou vazbu mezi univerzitou 

a prostředím školy, je fakultnímu učiteli partnerem, reaguje na jeho potřeby. Zajišťuje, aby 
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byly pochopeny podpůrné nástroje rozvoje studenta, jako je pedagogický deník, plány, 

zprávy, pozorovací listy apod.“.42  

 Univerzita zajišťuje systém pedagogických praxí, jejich fungování s ohledem na 

zajištění dostatku fakultních škol pro studenty. „Dále zajišťuje a koordinuje spolupráci 

s fakultními školami. Připravuje smlouvy o spolupráci se školami. Je odpovědná za 

vzdělávání fakultních učitelů. Zajišťuje supervizorovi, a i jim nabízí a garantuje nutné 

vzdělání k vedení pedagogických praxí. Realizuje další aktivity, zvláště pak akční výzkum.“43 

 Pedagogická fakulta Univerzity Laval zajišťuje v průběhu studia učitelství pro 

primární školy celkem 700 hodin pedagogických praxí, které jsou založené na gradaci. 

Celkem student absolvuje čtyři typy pedagogických praxí, kdy jeden typ praxe je orientován 

na jeden rok studia. Každá praxe má své cíle, obsah a organizaci. „V 1. ročníku probíhá 

desetidenní praxe zaměřená na profesní socializaci, na seznámení se školním prostředím a 

na uvedení do profese. Ve 2. ročníku se koná dvaadvacetidenní didakticko-pedagogická 

praxe, zaměřená na výuku v jednotlivých cyklech. Ve 3. ročníku probíhá třicetidenní praxe 

orientovaná na řízení třídy. Ve 4. ročníku probíhá sedmdesátidenní závěrečná praxe, při 

které student přebírá odpovědnost za výuku, má sám na starost třídu žáků.“44 Během každé 

pedagogické praxe je prostor pro rozvíjení profesních kompetencí, avšak pro jednotlivé výše 

uvedené typy praxí odpovídají určité kompetence více či méně. Na příklad pro praxi 

v prvním ročníku, kde dochází k úvodu do pedagogického povolání, je prostor zejména pro 

rozvíjení kompetence kultivovanosti psaného i mluveného projevu, další vzdělávání, 

budování odpovědnosti a etiky učitelského povolání. Ve druhém ročníku jsou 

upřednostňovány kompetence rozvíjející odborníka, obsahové plánování a řízení výuky 

s ohledem na žáky a v souladu s jejich kompetencemi, dále také kompetence hodnocení a 

harmonický soulad v pedagogickém kolektivu. V rámci poslední praxe konané ve čtvrtém 

ročníku studia se studenti a další participanti zaměřují na rozvíjení a uplatňování všech 

dvanácti profesních kompetencí.  

 Na uvedení konkrétního příkladu praxe konané ve třetím ročníku studia Pedagogické 

fakulty Univerzity Laval, zaměřené na řízení třídy, můžeme ilustrovat shodné či rozdílné 
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znaky v pojetí pedagogické praxe. Časová dotace pedagogické praxe k řízení třídy je 

stanovena šesti týdny, přičemž neprobíhá vkuse, ale je rozdělena do několika fází od října 

do února. První dva týdny jsou zaměřené na pozorování a poznávání – třídy jako celku, 

jednotlivých žáků, vyučujícího, učiva, probíhá také studentova pedagogická činnost. V další 

fázi praxe přenechává fakultní učitel studentovi více prostoru a autonomie, v závěrečném 

posledním týdnu praxe se fakultní učitel stává pozorovatelem a poskytovatelem zpětné 

vazby. S ohledem na charakter praxe je žádoucí, aby studentova činnost probíhala v jedné 

třídě v delším časovém horizontu. Tato pedagogická praxe se neobejde bez seminářů, ve 

kterých studenti reflektují své zkušenosti, názory, propojují teorii s praxí a další. Supervizor, 

univerzitní učitel, pomáhá studentům zvládat vytyčené cíle konkrétní pedagogické praxe 

pomocí různých úkolů a nástrojů. Před absolvováním pedagogických praxí sepisuje student 

i fakultní učitel svá očekávání, později je konfrontují. Z hlediska dokumentů a materiálů 

student tvoří soubor plánů a příprav, týdenní výkaz práce a elektronické interaktivní 

portfolio.    

 Během pedagogických praxí dochází samozřejmě také k hodnocení. Využívá se a 

preferuje zejména formativní hodnocení, sumativní hodnocení je bráno jako výstupní 

hodnocení jednotlivých pedagogických praxí. Na výsledném sumativním hodnocení se 

shoduje supervizor, fakultní učitel, někdy i ředitel školy. Vychází se ze schopnosti rozvíjet 

profesní kompetence. V průběhu dochází také k sebereflexi studentem. Student učitelství 

vyplňuje tzv. sebehodnotící list (Le bilan formatif)45, ve kterém se zaměřuje na svoji 

pedagogickou činnost, hodnotí ji, nachází možná úskalí, hledá možná řešení, nabízí plán 

svého profesního rozvoje. Tento list odevzdává student fakultnímu učiteli a univerzitnímu 

učiteli, kteří se k němu vyjádří.  

 „Systém vzdělávání fakultních učitelů samozřejmě provázejí i problémy; jsou však 

sledovány: např. v roce 2003 byly nedostatky shledávány ve financování (nedostatek financí, 

finance nevyužité institucemi na příslušné kurzy), v administrativní či pedagogické neshodě 

mezi partnery, tj. hlavně mezi univerzitou a školou, v neochotě některých učitelů účastnit se 

příslušných kurzů, v počtu učitelů, kteří by se měli zúčastnit těchto kurzů, rozdíly jsou 
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shledávány také mezi regiony. Kvalitě kurzů by jistě prospělo definování profilu fakultního 

učitele.“46 
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6.4.  Další země  

Čerství absolventi učitelství v Anglii působí jeden rok jako tzv. nově aprobovaní 

učitelé, „newly qualified teachers (NQT)“.47 Těmto učitelů je vymezena doba, kterou by 

měli strávit činnostmi souvisejícími s jejich profesním rozvojem. Tato doba činí nejméně 10 

%. Standardním jevem je podpora nově aprobovaných učitelů ze strany uvádějícího učitele 

(mentora).   

Příkladem kvalitního vzdělávání budoucích učitelů v Irsku je Univerzita Limerick. 

Během konání pedagogických praxí je kladen důraz na reflektivní činnost, zejména na 

sebereflexi studenta. Vrcholem pedagogických praxí je závěrečná praxe, kterou student 

může vykonávat v sebou zvolené škole a tutoři za studentem dojíždí. Student během svých 

pedagogických praxí zpracovává portfolio, které má povinné části.   

Studenti učitelství pro primární školu na Slovensku studují na některé z univerzit 

vzdělávající budoucí učitele. Praktické části studia je věnováno zhruba 30 % vyučovacího 

času. Systém pedagogických praxí postupuje od forem typu náslechů, přes pedagogickou 

činnost v rámci vyučovacích jednotek, konče souvislou praxí. Žádný vládní dokument 

neupravuje počet hodin strávený studentovo pedagogickou činností pro vykonávání 

učitelského povolání. Výběr cvičné školy, kde probíhají pedagogické praxe, iniciuje metodik 

praxe jednotlivé katedry. Iniciativa ze strany škol se zájmem o spolupráci s fakultami 

vzdělávající učitele není častá. „K 1. 9. 2007 byl zrušen paragraf ve vysokoškolském zákoně, 

který hovořil o tom, že ministerstvo vydá všeobecně závazný pokyn a právní předpis, který 

by měl upravovat náležitosti cvičných škol a zařízení!“48 

 Pedagogické praxe v Ruské federaci mají různé formy a modely. Místa konání 

pedagogických praxí studentů učitelství většinou vybírají vysokoškolští učitelé na základě 

kontaktů a zkušeností. Na různé pedagogické praxe mají studenti různé vedoucí 

pedagogických praxí, čímž vznikají „problémy s vymezením funkčních povinností každého 

vyučujícího.“49 

                                                           
47 STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. V Praze: Karolinum, 
2012. ISBN 978-80-246-2087-9, str. 126 
48 BENDL, Stanislav. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů: výzkumný 
záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 
fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-517-1, str. 330 
49 BENDL, Stanislav. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů: výzkumný 
záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 
fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-517-1, str. 374 
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7. Druhy vedení lidí 

Stejný problém jako s ukotveností pojmu fakultní učitel v oficiálních dokumentech 

nastává u pojmů mentorování (mentoring) a koučování (koučink) v českém školním 

prostředí. Tyto dva pojmy bývají ve svém plném významu natolik neukotvené, nevyjasněné 

a v překladu nejednotné, že se jejich interpretace liší napříč různými zdroji. V některých 

publikacích jsou považovány za slova souznačná neboli synonyma, v některých publikacích 

jsou dokonce diskutována jako slova protikladná. Hlavním zdrojem pro objasnění pojmu 

mentoring bude publikace Mentoring v učitelství od autorek Píšové a Duschinské, pro pojem 

koučování publikace Koučování ve školní praxi od Violy Horské.  

 Pro rozlišení těchto pojmů uveďme srovnávací hlediska tak, jak je vysvětluje 

Píšová a kol. „Mentoring je zaměřený na schopnosti a potenciál, na profesní rozvoj,“ oproti 

tomu „koučování je zaměřené na dovednost a výkon, na cíle a jejich řešení.“50 Mentoring je 

proces dlouhodobější, koučování se využívá na kratší období s potřebou napravit nějaký 

nedostatek. U mentora je vyžadováno, aby byl odborníkem s praxí v cílovém oboru, u kouče 

tato potřeba není nutná. V mentoringu se vše řídí primárně podle potřeb menteeho, 

v koučování proces řídí kouč ve spolupráci s koučovaným. Někdy může být proces 

koučování uskutečněn z iniciativy pozičně vyššího pracovníka. „Mentoring je zaměřený na 

příčiny konkrétního výkonu, koučování je zaměřené na konkrétní výkon/ úkol.“51 Zpětná 

vazba a reflexe je v mentoringu činností vycházející z menteeho, v koučování je zpětná 

vazba poskytována klientovi. „Mentoring je obvykle méně strukturovaný v čase, spolupráce 

je realizována podle potřeb podporovaného jedince. Koučování je více strukturované v čase, 

předem naplánovaný rozvrh schůzek.“52 Co se týče přínosu procesu mentoringu a 

koučování, tak v mentoringu je přínos pro všechny zúčastněné subjekty – mentora, 

podporovaného jedince i instituci. Oproti tomu v koučování se jedná o přínos především 

klientovi. Přínos pro kouče v jeho odborném rozvoji se neočekává a ani není cílem.  

Dalším pojmem ve vedení lidí je tzv. supervize. Dle Českého institutu pro supervizi 

se jedná o „bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost. Supervizor má být průvodcem, 

který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat 

                                                           
50 PÍŠOVÁ, Michaela a Karolina DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v 
měnících se požadavcích na vzdělávání. [2. vyd.]. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 
2011. ISBN 978-80-7290-589-8, str. 43 
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vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být 

zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého 

myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také 

modelem učení. 

Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, 

prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může 

být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale především jeho klientům, žákům, 

zaměstnancům atd.“53 Pedagogický slovník definuje supervizi následovně: „Forma odborné 

přípravy na určitá povolání, kdy adept nebo začátečník pracuje v reálných podmínkách pod 

dohledem, popř. vedením zkušenější osoby. Jako tzv. uvádění se užívá pro zdokonalování 

začínajících učitelů. Někdy se užívá i tzv. kolegiální supervize, kdy si učitelé stojící na stejné 

služební úrovni hospitující v hodinách a následně diskutují v přátelské atmosféře své 

poznatky s cílem zlepšit práci obou účastníků.“54 Supervize se nejprve uplatňovala zejména 

v oblastech zdravotnictví, sociální práce apod. Nyní je využívána i v dalších profesních 

oblastech, kde se nějakým způsobem vyskytuje práce s lidmi – školství, management a další 

pomáhající profese. Supervizorem by měl být člověk s dlouholetou praxí, vystudováním 

humanitního či lékařského oboru a též s několikaletou praxí s vedením lidí. Služba supervize 

je placená a pod záštitou ČIS (Český institut pro supervizi) se hodinová sazba pohybuje od 

500,- do 1200,-, přičemž se cena odvíjí na dohodě mezi supervizorem a klientem. Supervizor 

je tedy externí pracovník orientující se v dané oblasti. Stejně jako u koučování, ani u 

supervize není vymezen profesní a odborný přínos pro supervizora.   

                                                           
53 Co je supervize | Supervize. Supervize | Stránky pro supervizory a supervidované [online]. Copyright © 
Český institut pro supervizi 2006 [cit. 02.04.2018]. Dostupné z: https://www.supervize.eu/o-supervizi/co-je-
supervize/ 
54 PÍŠOVÁ, Michaela a Karolina DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v 
měnících se požadavcích na vzdělávání. [2. vyd.]. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 
2011. ISBN 978-80-7290-589-8, str. 46 
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7.1. Mentoring 

 Základním tvarem tohoto odborného pojmu je slovo mentor. Původ tohoto slova 

můžeme hledat již v dobách antického Řecka, konkrétně v eposu Odyssea od Homéra. 

Postava Mentóra plní roli ochranitele, zkušenějšího rádce a průvodce mladšímu a 

nezkušenému Télemachovi, synu Odysseovu. Subjekt mentora tedy zaujímá v procesu 

mentoringu roli zkušenějšího jedince, který uvádí do praxe začínající učitele.  

 Jak již bylo zmíněno, ne vždy se výklady pojmu mentoring a mentor shodují. Pro 

vysvětlení těchto pojmů často zahraniční literatura využívá opisu. Pro ilustraci uveďme 

metaforu „a guide on the side“55 či „helper – sharer – carer“56. V českém prostředí se o 

vysvětlení pojmu mentor pokusili autoři Pol a Lazarová, kdy podle nich je mentor „osoba 

uvádějící do znalosti oboru prostřednictvím vedení v reálných situacích, provádějící 

supervizi. Užívá se nyní hlavně v moderním řízení organizací se snahou vytvářet určité 

formalizované struktury neformální předávání zkušeností a znalostí staršími zaměstnanci 

mladším, a to i ve školství. Ve školním prostředí se v případech, kdy mentor pracuje se 

začínajícími učiteli, dá hovořit i o uvádějícím učiteli.“57 Druhým subjektem v procesu 

mentoringu je mentee, též začínající učitel, student učitelství, tedy ta osoba, kterou mentor 

uvádí do praxe. Pro ilustraci uveďme význam slov mentor, mentee a mentoring tak, jak ho 

uvádí online slovník cizích slov. Mentoring je „pozitivní mentorování, kdy kompetentní a 

zkušená osoba poskytuje profesní i studijní a osobnostní podporu a oporu, poradenství, 

vedení, patronát, předávání vědomostí, znalostí, dovedností a zkušeností osobě služebně 

mladší s cílem usnadnit jí komplexní osobnostní, edukativní a profesní rozvoj.“58 Mentor je 

„poučovatel, karatel, mravokárce“59 a mentee „podřízená osoba, chráněnec, student či 

studentka, které poskytuje pomoc mentor“60. Mentoring je podle Horské (2009, str. 14) 

                                                           
55PÍŠOVÁ, Michaela a Karolina DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v 
měnících se požadavcích na vzdělávání. [2. vyd.]. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 
2011. ISBN 978-80-7290-589-8, str. 40 
56 PÍŠOVÁ, Michaela a Karolina DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v 
měnících se požadavcích na vzdělávání. [2. vyd.]. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 
2011. ISBN 978-80-7290-589-8, str. 40 
57 PÍŠOVÁ, Michaela a Karolina DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v 
měnících se požadavcích na vzdělávání. [2. vyd.]. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 
2011. ISBN 978-80-7290-589-8, str. 41 
58 ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání. ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání [online]. Copyright 
© [cit. 02.04.2018]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=mentoring&typ_hledani=prefix 
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prvním stadiem ve vedení lidí podle toho, jak je podporovaný jedinec řízen. „Při mentoringu 

jde především o zaškolování pracovníka do firemní kultury, předávání zkušeností, 

poskytování zpětné vazby. Nový zaměstnanec pracuje podle vymezeného schématu, pracovní 

úkoly a problémy řeší podle určeného postupu. V této fázi se uplatňuje především vnější 

motivace (využívání odměn a sankcí) a vnější hodnocení (evaluace) výkonu.“61 

 Základní dělení mentoringu je na mentoring formální a informální. Mentoring 

informální se zaměřuje na celkovou podporu učitele ze strany zkušenějšího učitele. V roli 

podporovaného se nemusí vždy jednat o začínajícího učitele, nýbrž i o učitele s menšími 

zkušenostmi, či učitele s několikaletou praxí, ale v nastalé profesní situaci nezkušeného. 

Formální mentoring postupuje podle systematického schématu, častokrát vázaného na 

kariérní řád jedince. V této souvislosti se můžeme setkat s pojmem „critical friend“62, 

v doslovném překladu se jedná o kritického přítele. Již z tohoto označení můžeme usoudit, 

že se z obou stran buduje úzký a dlouhodobější profesní vztah. Role kritického přítele 

spočívá v kladení dobře zaměřených otázek na podporovaného jedince, zjištěné informace 

nabízí v nových a zajímavých souvislostech, případná kritika je podána konstruktivně, 

neútočně. Mentor musí uznávat odlišnost podporovaného jedince v jeho hodnotových 

orientacích, emocionálních zvláštností apod. Mentorem by měla být osobnost zkušeného 

profesionálního učitele, neboť jde o kolegiální podporu. Ne vždy platí rovnost mezi dobrým 

učitelem a dobrým mentorem, jelikož vzdělávání dospělých jedinců se podstatně liší od 

vzdělávání žáků. Právě tento fakt je jeden z důvodů, proč je správný výběr učitelů pro roli 

mentora stěžejní. Kromě již zmiňovaných kompetencí sociálních, pracovních a dalších by 

měl správný mentor vědět, v jaké fázi učitelské profese se mohou vyskytnout určité 

charakteristické problémy pro danou etapu profesního života.   

 Pokud se budeme věnovat podporovanému jedinci, je důležité zmínit, že i profesně 

starší učitel se může ocitnout v situacích, kdy bude potřebovat rady mentora. Může k tomu 

nastat na příklad v situacích, které jsou pro služebně staršího učitele nové. V takovýchto 

situacích může být poskytována podpora i služebně mladším učitelem, ale v dané 

problematice zkušenějším. V takovýchto případech se mluví o tzv. „reverse mentoring“63 

                                                           
61 HORSKÁ, Viola. Koučování ve školní praxi. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-
2450-8, str. 14 
62 PÍŠOVÁ, Michaela a Karolina DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v 
měnících se požadavcích na vzdělávání. [2. vyd.]. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 
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neboli obráceném mentoringu. Oblastí, ve které se obrácený mentoring může vyskytnout je 

zejména oblast informační a výpočetní techniky.  

 Již bylo zmíněno dělení mentoringu, nyní se podívejme na různé styly poskytování 

podpory prostřednictvím mentoringu, neexistuje totiž jen jeden styl. Jejich rozlišení se 

orientuje na tři způsoby – styl direktivní, styl alternativní a styl nedirektivní. Již z názvu 

prvního stylu, tedy stylu direktivního, je zřejmé, že se jedná o přímé řízení. To znamená 

„určovat učícímu se subjektu, co a jak má dělat, korigovat a hodnotit jeho činnosti. 

Alternativní styl dává přednost navrhování různých alternativ řešení pedagogických situací, 

ale ponechává rozhodnutí na podporovaném jedinci. Nedirektivní styl je v podstatě 

partnerstvím, symetrickým vztahem, který staví na akceptaci podporovaného učitele jako 

celistvé osobnosti; poskytuje prostor, vytváří podmínky a podněcuje na základě 

individuálních potřeb a s ohledem na profesní postoje podporovaného.“64 Tyto základní tři 

styly byly dále podrobně rozpracovány. Příkladem budiž rozšíření rozdělení stylů vedení 

mentoringu na počet šesti. V tomto případě se jedná o styl direktivní, alternativní, 

kooperativní, nedirektivní, kreativní a explorativní-svépomocný. Mezi autory, kteří toto 

dělení rozšířili patří např. J. G. Gebhard.  

 Logicky se v průběhu mentoringu mění potřeby podporovaného jedince, a tudíž musí 

mentor přihlížet k jednotlivým částem vývoje jedince v poskytování mentorské podpory. 

Dále se také vyvíjí mentorský vztah. Podle Kram je první fází iniciace, ve které se začíná 

budovat důvěra subjektů mentoringu, dále „kultivace ve smyslu rozvoje profesní 

kompetence, osvojování dovedností, separace neboli postupné vzdalování a nové vymezení 

vztahů, kdy se z mentorského vztahu stává vztah kolegiální či přátelský se společným cílem 

co nejkvalitnějšího výkonu.“65  

 Jelikož se mentoring odvíjí od potřeb podporovaného jedince, můžeme vyčlenit 

nejméně tři kategorie, na které se mentor zaměřuje svojí podporou. První oblastí je oblast 

„institucionální“66. Institucionální proto, že odbornost mentora se orientuje především na 

                                                           
64 PÍŠOVÁ, Michaela a Karolina DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v 
měnících se požadavcích na vzdělávání. [2. vyd.]. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 
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instituci školy. Konkrétněji se jedná o asimilaci začínajícího učitele do nového školního 

prostředí, poznání školní kultury, začlenění do kolektivu, pomoc s administrativní a 

organizační složkou školského prostředí. Druhou oblastí je osobnostní oblast. Zde se pracuje 

na budování silného, sebevědomého jedince s důvěrou v sebe samotného. U služebně 

starších jedinců se právě zde může vyskytnout podpora v oblastech informačních 

technologií, u začínajících učitelů zejména podpora s budováním osobního statusu. Do 

osobnostní kategorie řadíme i oblast sebeřízení. Jelikož patří učitelské povolání do 

pomáhající profese, je postihováno řadou negativních vlivů, se kterými se mohou učitelé 

v průběhu svého povolání setkat. Mezi tyto vlivy patří stres a další zátěžové faktory, proto 

je důležitost psychohygieny nezanedbatelná stejně jako ovlivňování vlastního profesního 

rozvoje. Jedním z důkazů zanedbání psychohygieny může být tzv. syndrom vyhoření, který 

se nutně nemusí týkat jen profesně starších učitelů. Ohrožena může být i právě skupina 

začínajících učitelů, neboť míra jejich zkušeností není vysoká. Důvodem může být na příklad 

nedostatečný odhad ve zvládnutelnosti povinností, které si na sebe nový a nadšený začínající 

učitel vzal, dále práce s časovým managementem, nedostatek sebedůvěry a zdrojů informací 

v odborném prostředí. Třetí oblastí, na kterou se odbornost mentora může zaměřit je oblast 

profesní. Tato oblast „zahrnuje různé úrovně kurikulárních procesů, především 

implementaci a realizaci kurikula.“67 Konkrétněji si pod touto oblastí můžeme představit 

podporu např. v oblasti plánování výuky. Nejtíživějšími problémy u začínajících učitelů je 

nízká míra flexibility na nastalé situace a udržitelnosti směřování k dlouhodobým 

vzdělávacím cílům. Pro srovnání Horská (2009, str.16) uvádí, že v procesu mentoringu je 

největší míra kontroly předána mentorovi (nadřízenému), přičemž mentorovaný jedinec 

nemá takový prostor zasáhnout do vlastní práce. 

 Předpokladem pro přínosnou mentorskou činnost pro obě strany je budování silného 

kvalitního mentorského vztahu, který může vzniknout pouze tehdy, kdy si obě zúčastněné 

strany plně důvěřují, respektují se, sdílí své nápady, zkušenosti a zážitky, poskytují si 

konstruktivní reflexi.  

 Mentoring by měl být přínosný pro všechny zúčastněné strany. Z pohledu 

podporovaného jedince se jedná o přínosy v tom, že: „zvyšuje efektivitu a pracovní výkon; 

rozvíjí uvědomění kultury organizace a příslušnosti k ní; povzbuzuje profesní rozvoj zejména 
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tím, že: zlepšuje sebedůvěru, poskytuje rady a informace, povzbuzuje reflektování praxe, 

poskytuje personální podporu.“68 Správně prováděný mentoring by měl být přínosný i pro 

samotného mentora a to konkrétně v těchto oblastech: mentor se rozvíjí v profesních 

kompetencích – ve vlastním vyučovacím procesu, získání nápadů od menteeho. Dále rozvíjí 

vlastní reflektivní kompetenci – reflektováním podporovaného jedince učí hlubší reflexi i 

sebe samého. V emocionální rovině se jedná o rozvoj sebeúcty mentora. Dalším přínosem 

bývá udávána nová chuť do pedagogického povolání, rozvíjení profesních vztahů a 

schopnost leadershipu, který se dostává do popředí nejen ve školním prostředí. Přínos pro 

školu charakterizovali Pol a Lazarová (1999), podle kterých se jedná o to, že: „umožňuje 

rychlejší uvedení nováčků do profese; zlepšuje individuální výkony; zlepšuje týmové výkony; 

zlepšuje komunikaci; povzbuzuje reflektivní praxi; vytváří klima profesního rozvoje; buduje 

mentorské kapacity; povzbuzuje příslušnost k organizaci.“69  

 V průběhu mentoringu je využíváno několika technik, prostřednictvím kterých se 

mentoring uskutečňuje. Nejfrekventovanějšími z nich jsou rozhovor a pozorování. Mezi 

další techniky můžeme zařadit týmové vyučování, akční výzkum, zprávy z hodin, 

videozáznam nebo audiozáznam vyučovací hodiny, portfolio. 
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7.2. Koučování 

 Podle Horské (2009, str. 13) „je koučování nedirektivní způsob řízení, resp. styl 

vedení lidí, který je protipólem přikazování a kontroly. Je to specifická a dlouhodobá péče 

o člověka a jeho růst v profesionálním i osobním životě… Pomáhá mu nejen přesně vymezit 

své cíle, ale také těchto cílů dosahovat rychleji a efektivněji než bez pomoci kouče. 

Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu zvýšit svůj výkon a dosáhnout 

stanovených cílů.“70 Koučování je považováno za čtvrté stadium ve vedení lidí, ve kterém 

je nejmenší míra řízení podporovaného jedince. Stadii před ním je mentoring, delegování a 

participace.  

 Pro to, aby podporovaný jedinec dosáhl pomocí kouče svých cílů, musí si ujasnit, co 

chce zlepšit, čeho chce dosáhnout, poté jakými způsoby se tomuto plánu může přiblížit a 

naposledy, jakou iniciativu musí vyvinout. Principem koučování je poskytování zpětné 

vazby, pomocí které nahlíží koučovaný jedinec na realitu jiným úhlem pohledu, učí ho najít 

a pojmenovávat své slabé a silné stránky. Prostředkem, kterým si jedinec může uvědomit 

jiné způsoby řešení daných situací, zreflektovat sám sebe, pojmenovat své cíle apod., je 

pokládání specifických otázek ze strany kouče. Reflexe je považována za nejdůležitější část 

procesu koučování, při kterém dochází k uvědomování si dosažení či nedosažení 

stanovených cílů, výsledků.  

 Při koučinku je podporovanému jedinci, koučovanému, poskytována vysoká míra 

autonomie. Tato autonomie se projevuje výběrem cílů ze strany koučovaného, volení 

strategií řešení problémů, koučovaný také navrhuje způsoby své profesní seberealizace a 

rozvoje. 

 Role kouče spočívá především v usnadňování – formulace cílů klientem, sebereflexe, 

strukturovanosti apod. Kouč by měl být profesionálem v oblasti lidských emocí, přičemž je 

schopen vzbudit u klientů vnitřní motivaci, poskytuje zpětnou vazbu, je oporou v emotivních 

chvílích, napomáhá klientovi v osvojení si hledání jiných způsobů řešení problémů, 

eliminování problémů. Kouč je tedy odborník, který se vyznačuje potřebnými vědomostmi, 

znalostmi, dovednostmi, postoji, návyky a hodnotami pro poskytování adekvátní opory 

svým klientům. Kouč by měla být tedy osobnost komplexně rozvinuta, která: „dokáže 
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navodit vztah vzájemné důvěry a podpory s klientem/ty; výborně komunikuje s druhými, má 

rozvinuty skvělé komunikační schopnosti; dokáže aktivně naslouchat druhým; umí klást 

správné otázky; je vždy plně soustředěný na práci s klientem/ty; je trpělivý, empatický a 

dokáže porozumět problému klienta/tů; je tvořivý a tvořivost je schopen rozvíjet i u svých 

klientů; dokáže sledovat cíle klienta, nikoliv své vlastní; rozeznává hranici mezi rolí poradce 

a kouče, klientovi/ům zásadně neradí; ve svém chování uplatňuje vysoké etické standardy, 

ctí soukromí svého klienta/tů; vzbuzuje přirozený respekt; důvěřuje v potenciál druhých lidí, 

nevytváří u klienta/tů pocit bezmoci; dokáže motivovat klienta/ty k dosahování jeho/ jejich 

cílů a k pokroku; dokáže sledovat pokrok klienta a udržet jeho motivaci při dosahování 

cílů.“71 Je zřejmé, že všechny tyto charakteristiky kladou velké nároky na kouče a jen těžko 

bychom hledali osobnost, která by všechny tyto body splňovala, proto tento přehled slouží 

jako vzor, kterého se mohou koučové držet a směřovat k němu.  

 Nejefektivnějším a nejpřínosnějším modelem koučinku je individuální koučování, 

při kterém se jedná o práci jednoho kouče a jednoho klienta. Zde se pracuje zejména 

s iniciativou ze strany klienta. Jelikož je proces koučování poskytován externími pracovníky 

a jejich činnost je finančně ohodnocována, je individuální forma koučování výrazně 

nákladnější. Dostupnější variantou je skupinové koučování, které ale není nikterak méně 

přínosné. Podmínkou pro skupinové koučování je vytvoření takové skupiny, ve které mají 

všichni účastníci podobné charakteristiky.  

 Již bylo několikrát zmíněno, že středobodem přínosného koučinku je poskytování 

efektivní zpětné vazby. Zpětnou vazbu můžeme dělit na pozitivní a negativní. Pozitivní 

zpětná vazba neboli kladná zpětná vazba, povzbuzuje výskyt žádoucích jevů, oproti tomu 

negativní zpětná vazba neboli záporná zpětná vazba, se snaží tyto jevy eliminovat, či 

dokonce úplně odstranit. Zejména u skupinového koučování se využívá sociální zpětná 

vazba, při které dostává klient zpětnou vazbu od ostatních účastníků. Postřehy od druhých 

lidí jsou objektivní vzhledem k danému jedinci (subjektivní mohou být vzhledem k zažitým 

zkušenostem poskytovatele zpětné vazby) a pomohou nahlédnout klientovi na věc z jiného 

úhlu pohledu. Také mu mohou pomoci s objasněním toho, jak na něho ostatní lidé nahlížejí, 

na to, co dělá a jakým způsobem. Zpětná vazba by měla mít vždy za cíl zlepšení výkonů 

jedince či skupiny. Zpětná vazba je charakteristická v tom, že nabízí jakési zrcadlo pro 
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podporovaného jedince, který se má pokusit nahlížet na svoji osobu zvnějšku, s odstupem. 

Zpětná vazba se také musí opírat o konkrétní jevy, které poskytovatel zpětné vazby 

předkládá, vše musí specifikovat, vyjádřit myšlené srozumitelně a hlavně tak, aby to bylo 

pro podporovaného jedince motivující pro případné změny. Vždy se hodnotí situace, čin, 

výsledek apod. Hlavně se nesmí jednat o kritické hodnocení, které nenabízí žádný prostor 

pro zlepšení, poněvadž se opírá o kritiku osobnosti podporovaného jedince, a ne o jeho činy, 

což u něho může budit silné emoce a pocit zranitelnosti. 

 Stejně jako u všeho jiného, i koučink má řadu možných rizik, zejména ve vztahu 

kouč – klient. Může se jednat o různé předsudky, negativní první dojem, nedůvěra, ale 

zejména o dva psychologické termíny, které označujeme jako projekce a přenos. Oba pojmy 

se objevují zejména ze strany klienta ke kouči. Princip projekce spočívá v tom, že koučovaný 

jedinec nevědomky připisuje negativní stránky (vlastnosti, emoce, chování) své osobnosti 

kouči. U projekce ze strany kouče jde o to, že kouč považuje svůj pohled na věc jako jedinou 

správnou a o této správnosti se snaží přesvědčit koučovaného. Přenos je také nevědomý jev, 

při kterém dochází k přenosu pocitů koučovaného z ostatních lidí na kouče. Dalším 

problémem pro vztah kouč – koučovaný je princip ztotožnění. Hovoříme o něm tehdy, pokud 

se kouč až příliš vžije a sžije s pocity koučovaného. V tento moment ztrácí kouč schopnost 

objektivity a efektivity pro profesní růst klienta. Všechny jmenované a mnohé další 

fenomény mohou narušit, někdy dokonce až zničit koučovací proces.   

 Hlavními nástroji, kterými je koučovací proces uskutečňován je aktivní naslouchání 

a specifický způsob kladení otázek. Aktivní naslouchání je řízený proces, při kterém se kouč 

zcela soustředí na vyprávění klienta, dává mu prostor pro vyjádření, povzbuzuje ho v něm. 

Kouč musí být naprosto oproštěný od svých osobních problémů a myšlenek, jelikož tento 

prostor patří právě klientovi a kouč může ze zjištěných informací podat zpětnou vazbu.  

 Model známý pro koučování i leadership, tzv. model GROW představil veřejnosti 

britský kouč John Whitmore. Jedná se o etapy procesu koučování, které na sebe navazují. 

První etapou (G = Goal Setting) je „definování cíle, tj. kam směřujeme, kam chceme 

dospět.“72 Druhou etapou (R = Reality) je popsání výchozího stavu, kde se právě nacházíme. 

Ve třetí etapě (O = Options) se jedná o „vymezení řešení, tj. jaké máme možnosti, jaká rizika 
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můžeme očekávat“.73 V poslední etapě (W = will, who, what, when) hledáme kroky, jakými 

dojdeme k cíli.  

 Pro to, abychom mohli dobře kontrolovat, zda je námi zvolený cíl srozumitelný a 

výstižný, používá se metoda SMART. Opět se jedná o iniciálové zkratkové slovo. „S = 

specifický, tj. srozumitelný, jasně formulovaný, konkrétní požadavek na výsledek; M = 

měřitelný, tj. můžeme se přesvědčit o splnění cíle, výsledek lze hodnotit; A = ambiciózní, tj. 

cíl je pro nás dostatečně náročný a stimulující; R = realistický (realizovatelný), tj. přiměřený 

cíl zvládnutelný v daných podmínkách; T = termínovaný, tj. je stanovena délka trvání a 

časový limit dosažení cíle.“74  

 Ve školním prostředí je využitelnost koučování neoddiskutovatelná. Pomocí něho se 

může rozvíjet celý pedagogický sbor jako tým, rozvíjí se ale i jednotliví učitelé v profesním 

i osobním životě, buduje se týmové souznění pedagogického sboru. Svoje využití najde i při 

řešení problémů, při stanovování cílů a způsobech jejich dosahování, při plnění složitějších 

úkolů a v mnohém dalším. 
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8. Výzkumy v ČR 

 V průběhu několika let se uskutečnilo značné množství výzkumů, které se nějakým 

způsobem věnovaly tématům fakultní učitel, mentor, student učitelství, pedagogické praxe 

apod.  

 V roce 2001 se Havel prostřednictvím nedokončených výpovědí v dotazníku ptal 83 

studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy Masarykovy Univerzity na to, v čem se 

v průběhu pedagogických praxí zdokonalili, konkrétně v jakých dovednostech. Na první 

pozici se objevovalo zdokonalení v dovednosti plánování výuky (36,1 %), poté 

v pedagogické komunikaci (32,5 %), na třetím místě se vyskytla dovednost udržet kázeň ve 

třídě (18 %). „Studenti dále uváděli, že jim cviční učitelé napomohli ke zlepšení dovednosti 

komunikovat se žáky (34,9 %), pod vlivem cvičných učitelů se rozvinuly také organizační 

dovednosti studentů (32,5 %). 25,3 % studentů oceňuje, jak cviční učitelé ovlivnili jejich 

nápaditost, 22,8 % respondentů považuje za důležité, že se jim ve spolupráci s cvičnými 

učiteli podařilo zlepšit se v dovednosti udržet kázeň ve třídě.“75  

 V roce 2003 Havlík uspořádal výzkum, který se věnoval postojům mladých učitelů 

k vlastní přípravě. Celkem se výzkumu účastnilo 315 učitelů 1. stupně a všeobecně 

vzdělávacích předmětů, dále ředitelé a zástupci ředitelů. „V kategorii podnětů pro 

pregraduální přípravu učitelů by 49 % dotázaných mladých učitelů chtělo „více praxe – 

nejen náslechy, ale hlavně vlastní učení“, 28 % přípravy více zaměřené na praktické využití 

a dovednosti, 18 % lepší didaktickou přípravu, zejm. oborovou, tedy „jak co nejlépe podat 

látku“, dále důraz na osvojení metod učení a forem učitelské práce, průprava k řešení 

kázeňských problémů, jednání s rodiči, vedení administrativy aj.“76 

 Píšová a kolektiv provedli v letech 2003-2008 výzkum založený na modelu 

klinického roku, v rámci povinné roční souvislé pedagogické praxe, pro studenty Učitelství 

anglického jazyka pro základní školy Univerzity Pardubice. Studenti si podávali vlastní 

návrh na školu, ve které chtějí praxi vykonávat – tato možnost dávala větší šanci pro 

vybudování si vřelejších vzájemných vztahů s pedagogickými kolegy, vedením školy i 
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samotným mentorem. Studenti tuto školu navštěvovali po dobu celého školního roku, 

minimálně čtyři dny v pracovním týdnu. Pátý pracovní den se studenti věnovali úkolům 

zadaným fakultou. Celkový čas věnovaný profesní činnosti ze strany studenta činil až 706,8 

hodin. Součástí výzkumu bylo šetření, které mělo za cíl zjistit, v jakých rolích se mentor 

vyskytuje nejčastěji. Nejčetněji se vyskytovala role přítele/ kolegy se 119 odpověďmi od 

144 mentorů (tedy 82,64 %). Na druhém místě se umístila role uvádějícího s 81 odpověďmi, 

dále hodnotitel a poradce se 75 odpověďmi. Dále se výzkumníci dotazovali mentorů, jakou 

strategii používají nejčastěji při podpoře studentů v rámci jejich profesního rozvoje. 

Nejčastější odpovědí byla strategie reflektování (129/ 144, tj. 89,58 %), poté spolupracování 

(122/ 144), diskuse (120/ 144), navrhování/ rady (115/ 144), povzbuzování (114/ 144), 

pozorování (113/ 144), informování (109/ 144), chvála (102/ 144), nezávazné povídání a 

humor se shodnými 91 odpověďmi od 144 mentorů.77 Z pohledu studentů se na prvním místě 

umístila strategie navrhování/ rady s 90 odpověďmi (z 98), dále informování, diskuse, 

pozorování, povzbuzování, nezávazné povídání, komunikování zpětné vazby (63/ 98), 

vysvětlování, chvála. Další částí výzkumu bylo vnímání rolí v obecnějších dimenzích. První 

dimenzí je dimenze strukturní (plánovač, organizátor, vyjednavač, uvádějící), dále dimenze 

suportivní (hostitel, přítel/ kolega, poradce) a třetí dimenze je dimenze profesní (vzdělavatel, 

vzdělavatel nebo „trenér“, vychovatel). Z pohledu mentorů byla nejčastěji využívána 

dimenze suportivní (37,16 %), poté strukturní (32,19 %) a profesní (30,65 %). Z pohledu 

studentů se na prvním místě umístila také dimenze suportivní (37,82 %), poté dimenze 

profesní (32,71 %) a strukturní (29,47 %).  

 V letech 2007 a 2008 uskutečnil Starý a kol. výzkumné šetření na základě pozorování 

196 vyučovacích hodin, včetně 39 videozáznamů, 61 individuálních rozhovorů 

s pedagogickými pracovníky. Zkoumanými oblastmi byla individualizace ve výuce, názory 

na potřeby podpory a dalšího vzdělávání. Ředitelé se na příklad vyjadřovali k hospitacím: 

„Já jsem tam chodila učit, taky aby to nevypadalo, že jenom něco plácám a prakticky 

neukážu.“78 Poukazovali také na to, že vzájemné hospitace pomáhají budovat vzájemné 

vztahy v pedagogickém kolektivu. „On je to taky kontakt toho ředitele, tím, že u nás je ten 

sbor poměrně širokej, tak je to v podstatě jedinej kontakt, někdy, jo, toho ředitele s tím 

                                                           
77 PÍŠOVÁ, Michaela a Karolina DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v 
měnících se požadavcích na vzdělávání. [2. vyd.]. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 
2011. ISBN 978-80-7290-589-8, str. 136-137 
78 STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. V Praze: Karolinum, 

2012. ISBN 978-80-246-2087-9, str. 93 
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dotyčným, úplně osobní, kdy opravdu si seděj, povídají si třeba hodinu a poznají se spolu, 

protože v tom velkým počtu jinak to prakticky není možný.“79 Ředitelé také reagovali na 

neukotvenost pojmu fakultní (uvádějící, cvičný) učitel v žádném oficiálním dokumentu. 

„Nikde není vyhláškou dána povinnost ředitele školy přidělit toho uvádějícího učitele a 

myslím si, že tohle je jeden z problémů, proč nám odcházejí mladí ze školy nebo vůbec 

nenastupují. … My máme pocit, že oni se to nějak naučí, a tak dále. … Tohle by mělo být 

legislativně ošetřeno. Určitě nějaký příplatek by tam měl být stanovený.“80 Další skupinou 

dotazovaných pedagogů byli ti, co ještě navíc vykonávají nějakou řídící funkci (např. funkci 

výchovného poradce). Jednou z oblastí pro jejich odpovědi bylo to, co by pomohlo pro 

kvalitnější profesní rozvoj učitelů. Někteří se vyjadřovali k intenzivnější spolupráci 

s fakultami připravující budoucí učitele. „Tam není žádná zpětná vazba. Studenti tam 

přijdou, odsedí někdy něco, odejdou a já vůbec nevím, jestli se jim to líbilo, jestli mají nějaké 

dotazy, vůbec nic. Přitom já bych byl ochoten se s nima o tom bavit, a když je to oborová 

praxe, tak se těm studentům věnuju, ale když je tam pak pět studentů, tak oni prostě se 

podívají a odejdou a nic z toho vlastně není, ani pro tu školu v podstatě.“81  

  

                                                           
79 STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. V Praze: Karolinum, 

2012. ISBN 978-80-246-2087-9, str. 92-93 
80 Tamtéž 
81 STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. V Praze: Karolinum, 
2012. ISBN 978-80-246-2087-9, str. 100-101 
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9.  Shrnutí teoretické části 

 V teoretické části své diplomové práce jsem se snažila přiblížit témata související 

s pedagogickými praxemi a jejich kvalitami. Stěžejní pro mě bylo absolvování všech 

pedagogických praxí v průběhu studia a literatura, která se danému tématu a jeho 

podkategoriím věnuje. 

 Pro uvedení do celého tématu bylo důležité nejprve zmínit, jaké pedagogické praxe 

v průběhu studia studenti absolvují. Jedná se o praxe pedagogicko-psychologické a o 

jednotlivé oborové praxe. Každá pedagogická praxe má různou anotaci, způsob plnění a 

klade na studenta nároky odrážející se v souboru kvalit studenta. Vymezení kvalit 

pedagogických praxí se orientuje na spolupráci všech zúčastněných stran (student – fakultní 

učitel – supervizor z fakulty – fakultní škola – fakulta), komunikaci (zejména fakultní učitel 

– student), reflektivní pojetí pedagogické praxe, využívání mentoringu a koučování nebo 

jejich prvků ve vedení studentů učitelství a kvalitu celé školy včetně jejich pedagogických 

pracovníků. Pro srovnání a případnou inspiraci jsou uvedené příklady některých evropských 

zemí, u nichž se ovšem liší délka studia ve srovnání s naším studijním programem.  

 Inspirací se také staly různé výzkumy, které se již problematikou kvality 

pedagogických praxí, potažmo fakultních učitelů a studentů učitelství zabývaly.      
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PRAKTICKÁ ČÁST 

10.  Úvod praktické části 

 V praktické části své diplomové práce jsem vycházela z poznatků, které jsem 

získala četbou vybrané literatury a tematicky v ní pokračuji.  

 Praktická část je zaměřena zejména na sběr dat a jejich následné vyhodnocení. 

Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření, které bylo pro obě skupiny tematicky 

podobné, avšak formulace otázek byla vzhledem k cílové skupině odlišná. Tematické celky 

dotazníkového šetření zahrnovaly formulace podpory ze stran fakultního učitele, 

vzájemného profesního vztahu mezi oběma subjekty, komunikace mezi oběma stranami, 

reflexe a vzájemné sdílení (rad, doporučení atd.). Ze všech zmiňovaných indikátorů kvalit 

pedagogických praxí jsem si vybrala právě tyto tematické celky.  

 Samotné formulaci dotazníkových položek předcházel předvýzkum ve spolupráci 

se dvěma fakultními učiteli pro část jim určenou a se čtyřmi studentkami Učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pro část určenou studentům.   
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11.  Metodologie  

 K získání názorů týkajících se kvalit pedagogických praxí jsem použila 

elektronický dotazník82, který jsem distribuovala pomocí jedné ze služeb www.google.com, 

která je právě pro tvorbu dotazníků určena. Tento dotazník byl poskytnut k vyplnění 

studentům Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a fakultním 

učitelům z mnou vybraných fakultních škol. U cílové skupiny studentů nebylo pro tento 

výzkum rozhodující, v jakém ročníku se v momentě dotazníkového šetření nachází. Učitelé, 

kteří vedou studenty při pedagogických praxích byli z následujících škol: ZŠ a MŠ Angel, 

FZŠ a MŠ Barrandov II, ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, ZŠ Hanspaulka, 

Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa PedF UK, ZŠ Kunratice, ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ 

Fakultní škola PedF UK Slovenská a ZŠ Táborská. Elektronický dotazník jsem zvolila 

zejména proto, abych oslovila co nejvíce respondentů, dále také proto, že v dnešní době 

pracují s informačními technologiemi a internetovým připojením téměř všichni každý den. 

Mezi výhody elektronického dotazníku patří jeho jednoduchost při vyplňování respondenty 

a následně také jeho vyhodnocování při velkém počtu odpovědí. Nevýhodou elektronického 

dotazníku je oblast návratnosti, neboť zejména u cílové skupiny studentů byl dotazník šířen 

pomocí sociálních sítí. Dotazník pro studenty se skládal z celkem 8 povinných položek. 

Položky byly formulovány pomocí otevřených, uzavřených i polouzavřených otázek. Na 

uzavřené otázky odpovídali respondenti dle svého názoru, který se nejvíce přibližoval 

nabídnutým možnostem. Polouzavřené otázky si žádaly dovysvětlení respondenta. Cílová 

skupina fakultních učitelů odpovídala na 7 povinných položek, též formou uzavřených, 

polouzavřených a otevřených otázek. Obě cílové skupiny měly možnost, v poslední 

nepovinné položce, vyjádřit svůj názor korespondující s předmětem šetření. Očekávala jsem, 

že dotazník vyplní nejméně 40 studentů a alespoň 30 učitelů, kteří měli nebo mají nějakou 

zkušenost s vedením studentů při pedagogických praxích. 

        Cílem dotazníkového šetření bylo získání co nejvíce obecných, ale i 

konkrétních odpovědí na dané oblasti týkající se kvality pedagogických praxí a možnost 

jejich ovlivnitelnosti. Dále také nalézání shod či případných neshod v položkách, které se 

lišily pouze formulací vzhledem k cílové skupině, obsahově ale postihovaly stejný okruh.  

  

                                                           
82 Viz příloha č. 1 a č. 2  

http://www.google.com/
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12.  Předpokládané výsledky, hypotézy 

 Předpokládám, že ze strany studentů se vyskytne zájem o vyplnění dotazníku 

zejména u těch, kteří letošním rokem zakončují studium na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy, neboť mají zkušenosti téměř ze všech pedagogických praxí v rámci studia. Také 

ale předpokládám odpovědi studentů, kteří své studium ještě nezakončují, ale jsou ochotni 

se ke kvalitě pedagogických praxí vyjádřit. Myslím, že také může být nabídnut prostor pro 

ty, kteří by se rádi ke kvalitě pedagogických praxí vyjádřili anonymně, což jim právě 

dotazníkové šetření nabízí. Ze strany učitelů předpokládám, že vyplnění dotazníku proběhne 

v menší kvantitě a otevřené otázky budou zodpovězeny stručněji vzhledem k jejich pracovní 

vytíženosti. Myslím si, že někteří učitelé přivítají anonymitu dotazníku a vyjádří se 

otevřeněji ve vztahu k vlastní osobě, pocitům a zkušenostem. Obávám se, že některé 

odpovědi mohou být zkreslené vzhledem k tomu, co respondent považuje za správné ve 

srovnání s tím, co si opravdu myslí. Tento faktor může nastat u otázky pro učitele Kdy 

převážně poskytujete studentovi zpětnou vazbu.     

 U odpovědí ze strany studentů ohledně souladu s dalším studentem a vlivem na 

kvalitu pedagogických praxí předpokládám, že se hodnoty na škále budou pohybovat mezi 

hodnotou 3 až 5, tedy budou se přibližovat k tomu, že jejich soulad má na kvalitu vliv. 

Myslím, že to nastane zejména proto, že studenti absolvovali mnoho hodin praxí a náslechů, 

ve kterých se setkávali s různými kolegy spolužáky, a tak si vyzkoušeli práci s různými 

lidmi. U odpovědí učitelů v oblasti inspirace očekávám, že budou považovat pedagogické 

praxe za přínosné a inspirativní i ze svého profesního rozvoje.  

 Doufám, že nenastane problém ze strany studentů v neporozumění termínu 

„fakultní učitel“. Tento termín je v úvodu ihned vysvětlen pro případ, že by si někdo nebyl 

jistý, jak se liší fakultní učitel od vyučujícího z fakulty. 
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13.  Dotazníkové šetření 

 Cílovými skupinami dotazníkového šetření byli studenti Učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a učitelé z celkem devíti fakultních škol, kteří 

se někdy zapojili do přípravy budoucích učitelů. Mezi zmíněné školy patří: ZŠ a MŠ Angel, 

FZŠ a MŠ Barrandov II, ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, ZŠ Hanspaulka, 

Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa PedF UK, ZŠ Kunratice, ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ 

Fakultní škola PedF UK Slovenská a ZŠ Táborská. Dotazník pro studenty obsahoval celkem 

8 povinných otázek a jednu nepovinnou položku, kde se mohli dotazovaní volně vyjádřit 

k tématu. Jedna položka v dotazníku byla otázka uzavřená, dvě položky měly podobu 

polouzavřené otázky, dvě položky formou otevřených otázek, tři položky byly otázky 

škálové. Dotazník pro učitele obsahoval celkem 7 povinných otázek a též jednu nepovinnou 

položku, ve které se mohli učitelé volně vyjádřit k tématu. Čtyři položky měly podobu 

uzavřených otázek, jedna položka tvořila otevřenou otázku, jedna položka byla formou 

polouzavřené otázky a jedna položka byla škálová.  

 Do dotazníkové šetření se zapojilo celkem 36 studentů a 48 učitelů. U studentů 

jsem se nedotazovala ani na jejich věk ani na pohlaví, neboť to pro cíl výzkumného šetření 

nebylo stěžejní. U učitelů jsem se dotazovala pouze na věk, který by se mohl promítnout do 

některých odpovědí. Celkem 7 učitelů (14,6 %) spadalo do věkové kategorie do 30 let, 13 

učitelů (27,1 %) do kategorie do 40 let, 14 učitelů (29,2 %) do věkové kategorie do 50 let, 

10 učitelů (20,8 %) do kategorie do 60 let a 4 učitelé (8,3 %) do věkové kategorie 60 let a 

výše.  

 Dotazník byl zveřejněn na internetových stránkách  

https://docs.google.com/forms. Studenty jsem na tento dotazník upozorňovala pomocí 

sociálních sítí (např. Facebook) a při osobním setkání, učitele jsem oslovila pomocí e-mailu, 

na jehož začátku jsem se učitelům představila a seznámila je s tématem mé diplomové práce. 

  

https://docs.google.com/forms
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13.1. Dotazníkové šetření u studentů 

OTÁZKA č. 1 – Který typ podpory ze strany učitele je vám bližší (přínosnější)? 

 Na tuto otázku bylo možné odpovědět výběrem ze dvou variant. Pokud někomu 

vyhovuje jiný způsob podpory, mohl se vyjádřit v odpovědi „jiné“. Cílem bylo zjistit, ke 

které z nabízených možností se studenti přiklánějí, případně jaká jiná podpora zajišťuje 

jejich kvalitnější profesní rozvoj.  

Zdroj: autor 

 Přesně polovině dotazovaných vyhovuje kladení otázek, které má blíže ke 

konstruktivistickému pojetí vedení praxe. Mezi odpovědi typu jiné patří: „Diskuze; Volnost, 

učitel mě nechá pracovat, jak já chci a samostatně se hodnotit. Respektuje nekritický přístup 

ke mně jako k osobnosti, stejně jako já k němu, když jsem na náslechové praxi v jeho 

hodinách. Vyhovuje mi partnerská spolupráce na stejné úrovni; Připravenost na žáky s 

ohledem na jejich aktuální potřeby. Někdy se potřebuju ptát konkrétně, jindy chci jen lehce 

naznačovat, ale neodkrývat. Někdy stačí, aby byl vedoucí praxí lidsky příjemný a dával 

člověk prostor a čas; Kombinace obojího; Spojení obojího; Kladení otázek a následné rady, 

tedy kombinace obojího v tomto pořadí; Nemohu si vybrat, oboje považuji za důležité a 

nejbližší je mi kombinace.“  

 

50%

30,60%

19,40%

Kladení otázek (učitel se ptá,
kam aktivitou cílíte, co jste tím
zamýšleli apod.)

Konstatování (chyby, obměn
atd.)

Jiné
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OTÁZKA č. 2 - Rady a doporučení fakultních učitelů si beru k srdci a snažím se je 

zapojit do své výuky. 

 Dotazovaní měli na výběr odpověď z pěti možností: ano – většinou ano – nevím – 

většinou ne – ne. Cílem bylo zjistit, zda studenti s poskytovanými informacemi od 

zkušenějších učitelů dále pracují.  

 

Zdroj: autor 

 Dle předpokladů převládá odpověď v pásmu „ano“. I přes jednu odpověď typu 

„většinou ne“ se studenti nechávají inspirovat tím, co jim fakultní učitelé poradí. Role rádce 

cvičného učitele je tedy naplňována.  

 

OTÁZKA č. 3 – Jak se snažíte rozvíjet profesní vztah s fakultním učitelem? 

 Tato otázka měla otevřenou podobu, a nechávala tudíž studentům prostor pro 

jejich vyjádření. Cílem bylo získat co nejširší záběr toho, co si studenti pod pojmem profesní 

vztah s fakultním učitelem představují.  

„Ptám se ji na alternativní postupy, otázky, jak postupovat. Sdílím s ní úspěch i neúspěch z 

hodin. Rozhovory o dalším vzdělávání.“ 

38,90%

58,30%

2,80%

Ano Většinou ano Většinou ne
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„Nabízím pomoc i mimo vyučovací hodiny, doptávám se na záležitosti ohledně třídní 

administrativy, snažím se přinášet nové nápady přínosné i pro zkušené učitele.“ 

„Ptám se na cokoliv, nad čím tápu, nebojím se vyjádřit své obavy a pochyby.“ 

„Řeším s ním určitou problematiku, zaměřujeme se na konkrétní otázky.“ 

„Aktivní spoluprací, vzájemná pomoc atd.“ 

„Vědět, co nejvíce o daném tématu. Poslouchat ho a plnit jeho úkoly. Snažím se říkat, co on 

chce slyšet. Snažím se plnit své povinnosti co nejlépe, aby byl učitel spokojený (i mně to 

přinese mnoho užitečných poznatků).“ 

„Spolupracujeme...trávíme společný čas při tvoření příprav. Diskutujeme nad problémy. 

Věnujeme praxi čas i mimo dobu vyučování.“ 

„Většinou diskuzí na nějaké téma.“ 

„Beru jej jako rádce a partnera, ráda se zeptám na radu, vyslechnu jeho názor, a totéž 

očekávám na zpět já.“ 

„Respektováním jeho práv rozhodnout si, jak to v jeho třídě bude fungovat. Snahou 

nezasahovat příliš do chodu třídy, ale respektovat, jak je to ve třídě nastavené.“ 

„Obecně mám ráda, když mezi lidmi proudí dobrá energie. Snažím se ke studiu přistupovat 

zodpovědně a se zájmem, takže si troufám tvrdit, že to nakonec možná je i znát, a učitelé to 

ocení.“ 

„Upřímností, nasloucháním, otevřeností, rozhovorem, uvolněnou atmosférou.“ 

„Zájmem o výuku, o žáky, o celkové dění ve škole. Vlastně mu dávám najevo, že chci být 

dobrý učitel, a proto se zajímám o vše co s výukou souvisí.“ 

„Nebojím se požádat o radu, říct narovinu čeho se obávám…“ 

„Respektuji jeho rady a tipy, sdílím s ním své plány ve výuce.“ 

„Především diskuzí o žácích, fungování věcech v praxi, ...“ 

„Ptát se ho, být otevřená v diskuzi (nebát se s ním nesouhlasit), respektovat ho, umět uznat 

chybu... (P.S. vlastně moc nechápu otázku – co se tím přesně myslí).“ 

„Způsob komunikace, poděkování za vedení za nápady, respektování úhlu pohledu druhého, 

úsměv :) ....“ 
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„Svého fakultního učitele plně respektuji a vedu s ním konverzaci o daném tématu, kdy i já 

přikládám osobní zkušenosti či nápady.“ 

„Účast na jím pořádaných seminářích.“ 

„Nijak. Maximálně při rozhovorech po odučené hodině.“ 

„Nevim.“ „Není k tomu možnost.“ 

 „Diskusemi nad problémem, vlastními argumenty a názory, které mohou být pro f. učitele 

nové, přínosné.“ 

 „Komunikací.“ „Otázkami.“ „Rozhovory/ konzultacemi.“ 

„Snažím se s ním být ve spojení a chození na konzultace.“ „Konzultacemi.“ 

„Konzultuji s ním nápady, probírám s ním další různé varianty toho, jak by výuka měla 

probíhat apod.“ 

 „Respektuji ho, snažím se řídit jeho radami, diskutuji s ním.“ 

„Rozhovory o problémech.“ 

 „Hodně se ho ptám na jeho profesní zkušenosti.“ 

„Otevřeně mluvím o své výuce, diskutuji o použitých metodách, naslouchám.“ 

 

 Nejčastějšími odpověďmi byla spolupráce, diskuse/ komunikace – nad studentovo 

přípravou, o třídním klimatu, o zkušenostech fakultního učitele. Z hodně odpovědí plyne, že 

jsou studenti otevřeni radám a námětům profesně zkušenějších učitelů. V některých 

odpovědích se vyskytuje postoj, ve kterém studenti nijak nerozvíjí profesní vztah s fakultním 

učitelem, či mají pocit, že k tomu nemají dostatek prostoru a příležitostí. Zajímavá byla 

odpověď, kdy se student/ka vyjadřoval/a k fakultnímu učiteli jako k ženě. Nejspíše to 

pramení z toho, že se ve své pregraduální přípravě setkal/a jen s učiteli ženského pohlaví (na 

pozici fakultního učitele) a potvrzuje se tím fakt, že genderové obsazení učitelů prvního 

stupně základní školy vyznívá jednoznačně ve prospěch žen.  
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OTÁZKA č. 4 – Vzroste u Vás důvěra a pocit učitelské rovnocennosti při nabídce 

tykání ze strany fakultního učitele? 

 Tato položka byla polouzavřenou otázkou. Studenti měli na výběr ze tří možností 

– ano/ ne/ nevím. Následovalo vysvětlení svého výběru, ať odpověděli jakoukoli formou. 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda u některých studentů možnost tykání odbourá strach 

z dotazování se a být sám sebou. 

Zdroj: autor 

 

„Tykání bych se nebránila, ale přistup učitele vyjadřuje dostatečně jeho rovnocenný 

přistup.“ 

„Nabídky tykání si vážím, znamená pro mě vyjádření důvěry v mé schopnosti, že ,,jsem brána 

učitelem vážně".“ 

„Vztah je více přátelský a lépe se mi spolupracuje.“ 

„Nemyslím si, že důvěra je o tykání, podle mě jde o přístup učitele.“ 

„Všichni se stále učíme. I já mohu učiteli něco přinést, co ho posune dál.“ 
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„Obecně řečeno, kolikrát mám lepší vztah s člověkem, kterému vykám než tomu, co tykám. 

Obecně asi záleží na člověku. Nemyslím si, že bych s učitelem vycházela hůře nebo lépe 

podle tykání.“ 

„Vždy budu vědět, že fakultní učitel je starší a zkušenější. Jedna fér bez rozdílu vykání/tykání. 

Nevidím v tom rozdíl ani z mé strany. Fakultního učitele si vážím, nevidím problém ve 

vykání.“ 

„Při vykání pociťuji, že si učitel ode mne udržuje odstup.“ 

„Většinou ten učitel je velice vstřícný. A bere mne jako rovnocenného kolegu.“ 

„Vyhovuje mi rovnocenná spolupráce s učitelem, který mě bere také jako učitele. A k tomu 

patří i tykání.“ 

„Vykání naznačuje odstup, tykání ukazuje důvěru.“ 

„U vedoucího praxí taková situace nenastala. Nastala v případě pedagoga, který mě nikdy 

nevyučoval, ale ke kterému jsme si chodili plošně pro rady ohledně jednoho konkrétního 

předmětu.“ 

„Neumím si to představit, takže nevím.“ 

„Při možnosti tykání, i když jej nevyžaduji, tak se v dané třídě u učitele cítím více 

přátelštěji.“ 

„Díky tykání mám pocit, že je mi učitel více nakloněn a podporuje mé počínání.“ 

„Myslím si, že jde o celkový přístup a postoj fakultního učitele. A na to nemá tykání vliv. 

Alespoň u mě.“ 

„Je to individuální, záleží na věku, osobnosti, situaci, nejde paušalizovat.“ 

„Naopak vykání vede k většímu respektu, důvěry – je menší riziko toho, že se obě strany 

vyvarují nějakých nepřiměřených reakcí atd. Mám zkušenost, že dobré pro mě je oslovování 

křestním jménem a vykat. Tam je blízkost a zároveň zdravý odstup :).“ 

„Je mi příjemnější, když svému fakultnímu učiteli vykám. Raději si tykám s blízkými lidmi a 

kamarády. Děti ve třídě mi mohou tykat, ale v této situaci volím raději vykání.“ 

„Nemohu posoudit. Se svým fakultním učitelem si vykáme a zmíněné pocity mám i tak.“ 

„Většina fakultních učitelů má několik titulů před či za jménem. Už z toho je vidět, že tam 

těžko může být cítěna nějaká učitelská rovnocennost. Fakultní učitel je mnohem zkušenější. 
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I kdybychom si tykali, stále bych byla já ten, kdo se od něj má a může něco naučit. Co se 

důvěry týče, ta podle mého názoru nezáleží na tom, jestli si člověk vyká nebo tyká.“ 

„Nemyslím si, že bychom si měli tykat. Po dobu studia je f. učitel ve vyšší pozici, tykáním u 

mě ztrácí autoritu.“ 

„Ještě mi nabídnuto nebylo, ale myslím, že tykání je prostě jen pohodlnější.“ 

„Při vykaní je kladen vetší důraz na vyšší postaveni učitele.“ 

„Nesetkala jsem se s tím, nemohu zatím říct, jak to na mě bude působit.“ 

„Zaškrtla jsem "NEVÍM", jelikož nevím, zda u mě vzroste pocit důvěry. Mám pocit důvěry, i 

když si netykáme.“ 

„Tykání je jistě důvěrné gesto, ale nepovažuji jej za rozhodující faktor v posuzování výše 

zmíněných pocitů. Umím si představit příjemnou spolupráci s vykáním i nerovný vztah, ve 

kterém si účastníci tykají.“ 

„Mám pocit, že je pak učitel se mnou na stejné lodi, nemá potřebu být nade mnou.“ 

„Tato nabídka mi nebyla nabídnuta, tak nedokáži posoudit. Raději mám, když lidem, kteří 

mě vedou, vykám.“ 

„Necítím rozdíl mezi tykáním a vykáním, když z postoje fakultního učitele cítím, že mě bere 

jako rovnocenného partnera, respektuje mě a já vím, že jeho radami a doporučeními se mě 

snaží posunout dál.“ 

„Myslím, že určitý odstup je na místě. Tykání by mi možná přišlo nepatřičné.“ 

  

 Odpovědi „ano“ a „nevím“ byly v počtu zastoupení studentů téměř shodně. Pro 

„ano“ hlasovalo 14 studentů, pro možnost „nevím“ hlasovalo 15 studentů. Nejčastěji bylo 

argumentováno, že tykání či vykání nemá vliv na respekt ke zkušenějšímu fakultnímu 

učiteli. Myslím, že je to dobrá zpráva vzhledem k tomu, že se rozrůstá trend tykání v rámci 

firemní kultury a studenti by se nemuseli tolik obávat ze ztráty důvěry a respektu vůči 

služebně starším kolegům. 
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OTÁZKA č. 5 - Do jaké míry ovlivní sdílení nápadů mezi Vámi a fakultním učitelem 

kvalitu pedagogické praxe? 

 Studenti odpovídali formou škály od 1 do 5. Volba č.1 znamenala „vůbec“, volba 

č. 5 „plně“. Cílem této otázky bylo zjistit, zda a do jaké míry má vliv sdílení nápadů na 

kvalitu pedagogické praxe ze strany studentů.  

Zdroj: autor 

 Z odpovědí studentů a grafu výše jednoznačně vyplývá, že sdílení nápadů ve 

vztahu fakultní učitel – student má důležité postavení v kvalitě pedagogických praxí. To, že 

tyto dva subjekty sdílejí své nápady je i jedním ze způsobů, kterým je možné právě 

pedagogické praxe ovlivnit pozitivním směrem. V přepočtu na studenty hodnotu č. 1 

nevybral nikdo, hodnotu č. 2 vybrali dva studenti, hodnotu č. 3 osm studentů, hodnotu č. 4 

patnáct studentů a hodnotu č. 5, tedy odpověď „plně“, zvolilo 11 studentů. 
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OTÁZKA č. 6 - Vyjádřete souhlas s následujícím tvrzením: Když vidím, že fakultní 

učitel uznal chybu ve své výuce, mnohem více si ho vážím. 

 Studenti v této položce vyjadřovali svůj (ne)souhlas s vypsaným tvrzením na škále 

od 1 do 5. Hodnota č. 1 znamenala „zcela nesouhlasím“, hodnota č. 5 „zcela souhlasím“. 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda studenti respektují chybu i ze strany fakultního učitele a 

dokáží s ní pracovat. 

Zdroj: autor 

  

 Z odpovědí studentů jednoznačně vyplývá, že i pro studenty učitelství je důležité 

vědět, že i zkušení učitelé mohou během své pedagogické činnosti udělat chybu a zaváhat. 

Na škále nikdo nevyjádřil souhlas s hodnotou č. 2, hodnota č. 1 byla zastoupena jedním 

studentem/kou, hodnota č. 3 dvěma hlasy, hodnota č. 4 sedmi hlasy. Nejvíce zastoupena byla 

hodnota „zcela souhlasím“ s 26 hlasy. 

 

OTÁZKA č. 7 - Čeho si nejvíce ceníte z procesu reflexe ze strany fakultního učitele? 

 Tato otázka nabízela studentům možnost volného vyjádření na téma reflexe, která 

je v procesu vedení pedagogických praxí a mentoringu zcela stěžejní. Cílem tedy bylo zjistit, 

proč a v jakých oblastech je pro ně reflexe důležitá.  
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„Zdůvodnění negativního hodnocení, ocenění i mých pozitivních kroků.“ 

„Průběžné zpětné vazby týkající se zvládání naplnění cílů hodiny i přístupu k žákům.“ 

„Dokázala vypíchnout naše přednosti a správně pojmenovat, s čím bychom mohly mít v 

budoucnu problém a na co je třeba se soustředit.“ 

„Cením si kladného přístupu k chybám. Studenta je potřeba motivovat k další práci.“ 

„Upřímnosti a hloubky debaty.“ 

„Zpětné vazby, zájem o studenta, pochopení a ocenění, vstřícné jednání, pomoc a 

komunikace mezi mnou a učitelem.“ 

„Pokud vyhledává konkrétní momenty z hodiny a dokáže nejen ohodnotit neúspěch, ale da 

také doporučení, jak tomu předejít...předá vlastni zkušenost, která je již mnohokrát ověřená 

a pomůže mi v budoucnu.“ 

„Když se snaží, abychom se cítili při praxi v pohodě.“ 

„Konkrétních návrhů, jak by šla příště výuka zlepšit, současně ale respektování toho, že 

každému vyhovuje trochu jiný výukový styl, a tudíž nemusím učit úplně přesně podle všech 

návrhů, které jsem od učitele dostala.“ 

„Konstruktivní kritika, pochvala, nápady.“ 

„Upřímnosti, slušného chování, nevytahování se, nepovyšování se.“ 

„Cenná je pro mě taková reflexe, která poukáže na chybu, ale také na možné varianty řešení. 

Kritika je takřka všudypřítomný prvek, ale konstruktivní a nápomocná kritika už není tak 

běžná.“ 

„Nejdříve chce slyšet můj pohled na hodinu a poté se vyjádří sám. Neříká mi, co bych měla 

dělat, ale snaží se, abych na to přišla sama. Nic mi nepodsouvá a za to jsem velice vděčná!“ 

„Upřímnosti a že sám učitel ví, že také jednou začínal jako my a snaží se co nejvíc pomoct 

a poradit.“ 

„Jeho ověřených tipů a získaných zkušeností v praxi.“ 

„Upřímného zhodnocení mého výstupu, nad kterým je ale fakultní učitel ochotný diskutovat, 

nechat si ho vysvětlit z mého úhlu pohledu. Je otevřený novým názorům a přístupům.“ 
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„Schopnosti pochválit i poukázat na ne zrovna vhodné řešení, schopnost nabídnout 

konkrétní dobré rady a nápady, jak něco zlepšit, ochota podělit se o zkušenosti, jeho 

pečlivost při rozboru mých hodin, zjevný zájem o mě jako budoucí učitelku a můj rozvoj, 

přátelský, motivující přístup.“ 

„Jeho trefných otázek, který mě posouvaly vpřed, jeho vyladění na mě samotnou, zároveň 

humoru, který pomáhal i některé situace odlehčit...“ 

„Když mi dá učitel jasné příklady, co bylo špatně a navrhne pro mě jiná a lepší řešení.“ 

„Podnětů pro zlepšení.“ 

„Komplexnosti, kterou jeho reflexe nabízí. Nezaměří se pouze na jednu stránku problému.“ 

„Nový pohled na věc.“ 

„Nápady, jak více zaujmout.“ 

„Shovívavosti, lidskosti.“ 

„Skutečného zájmu na tom, aby praxe pro mě jako studenta byla obohacující.“ 

„Pomoc v jejich volném čase.“ 

„Řešení reálných situaci mezi dětmi, vztahů mezi nimi, nejen chyb, které jsem udělala já.“ 

„Toho, že reflexe je upřímná a zcela objektivní.“ 

„Upřímnost, nadhled a nabídku rady.“ 

„Cením si, že je ochotný se mnou sdílet své zkušenosti.“ 

  

 Většina odpovědí se týkala ocenění konstruktivní kritiky podložené konkrétními 

příklady. Dále také v případě neúspěchu, ale i v dobách úspěchu, studenti oceňují chválu a 

hledání pozitivních stránek studenta a jeho pedagogických činností. Oceňována je také 

upřímnost. 
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OTÁZKA č. 8 - Do jaké míry ovlivní kvalitu pedagogické praxe soulad, sdílení názorů 

a reflexe s dalším studentem, který absolvuje praxi s vámi?  

 Studenti v této otázce vybírali na škále od 1 do 5 podle své preference. Hodnota č. 

1 se rovnala pojmu „vůbec“ a hodnota č. 5 pojmu „plně“. Cílem této otázky bylo ověřit si, 

zda může nekompatibilita mezi studenty na praxi ovlivnit její kvalitu. 

Zdroj: autor 

  

 Pro většinu studentů je soulad s dalším studentem vykonávající praxi s ním dalším 

faktorem prospěšnosti a kvality pedagogické praxe. Hodnoty č. 1 a č. 2 měly stejný počet 

zvolení od studentů – pro každou hodnotu hlasovali shodně dva dotazovaní. Hodnota č. 3 je 

zastoupena 8 hlasy, hodnota č. 4 je zvolena osmi studenty/kami a pro hodnotu č. 5 se 

rozhodlo celkem 14 dotazovaných.  
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POLOŽKA Č. 9 - Pokud máte nějaké další poznatky k tomuto tématu, zde máte 

prostor pro vyjádření:  

 Na závěr celého dotazníku byl dotazovaným studentům poskytnut prostor pro 

volné vyjádření k tématu pedagogických praxí.  

 

„Pedagogická praxe by měla být prvním krokem pro studenta, který by se měl přiučit, popř. 

poučit.“ 

„S Fakultním učitelem si student musí vytvořit vztah, ale vybrat si ho je těžké a jsme závislí 

na vedoucím Praxe z fakulty.“ 

„Myslím, že se situace na oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v oblasti rozvoje profesních 

kompetencí na praxích zlepšuje. Bohužel je těžké sehnat velký objem ochotných a nadšených 

učitelů z praxe, kteří by obohatili svými zkušenostmi novice, ale na druhou stranu stačí mít 

zodpovědného vedoucího, který umí pracovat i s omezenými možnostmi. Navíc jsem slyšela, 

že se prohlubuje dialog mezi oborovými katedrami, které se budou snažit o soulad všech 

didaktických předmětů a praxí, aby si navzájem nestíraly vlastní zájmy ve vztahu ke 

vzdělávání budoucích učitelů. Ale je pravda, že praxe není nikdy dost, a kromě souvislých 

praxí v posledním ročníku navazujícího magisterského studia, jsem zatím neměla větší pocit 

poznání v oblasti profesního a pedagogického. Věřím ale v lepší budoucnost.“ 

„Komunikaci s fakultním učitelem považuji za nejdůležitější součást praxe. Díky němu má 

nebo nemá student chuť učit. Je zapotřebí, aby byl fakultní učitel opravdu ochotný vám 

věnovat čas a pomohl vám v seberozvíjení se. :)“ 

„Někteří učitelé na praxích byli naprosto úžasní a dokázali nám toho předat opravdu co 

nejvíce, a naopak bohužel u některých mi přišlo, že je naše přítomnost spíše otravuje...“ 

„Myslím si, že pokud jsou v souladu jak studenti mezi sebou, tak i studenti s fakultním 

učitelem, praxe nabývá mnohem větší kvality a stability, která je důležitá jak pro ně, tak i 

pro žáky ve třídě, kde praxe probíhá.“ 

„Praxi jsem měla individuálně plněnou ve své škole, kde učím, fakultní učitel tedy reflektoval 

a komentoval mé písemné materiály a videoukázky, pak proběhlo jedno hutné setkání s 

rozborem všeho. Druhého studenta jsem u sebe neměla, poslední otázku tedy odhaduji, jak 

si myslím, že by to mohlo být.“ 
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„Byla jsem na souvislé praxi sama a plně mi to vyhovovalo, měla jsem možnost se střídat s 

fakultním učitelem a hodně mě to inspirovalo. A měla jsem poté prostor na reflexi jen sama 

pro sebe.“ 

„Pro souvislou pedagogickou praxi je podle mého lepší zvolit si k sobě studenta, kterého 

známe a máme podobné pedagogické ideje. Není zapotřebí učit úplně stejně, ale měsíc je 

dlouhá doba a je příjemnější, pokud si dva studenti lidsky vyhovují.“ 

„Fakultní učitelé měli dost často velmi nerealistické cíle, kterých jsme měli dosáhnout. Resp. 

v jednotlivých praxích reálné, ale v praxi naprostou nereálné.“ 

„Důležitou roli hraje také třídní učitel, zná třídu z jiného pohledu, ví, co je potřeba.“ 

 

 Celkem využilo možnost volného vyjádření se 11 studentů. Vyjádření byla velmi 

rozsáhlého charakteru. Studenti se vyjadřovali k fakultnímu učiteli, praxím jako celku, ke 

druhému studentovi, který absolvuje praxi s nimi. 
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13.2. Dotazníkové šetření u fakultních učitelů 

OTÁZKA č. 1 – Uveďte, do jaké věkové kategorie patříte 

 Tato otázka vyžadovala odpověď výběrem z jedné možnosti – do 30 let, do 40 let, 

do 50 let, do 60 let, více než 60 let. Primárním cílem této otázky je zjistit samozřejmě jejich 

věk, ale sekundárním cílem je poté hledat anotace mezi věkem fakultního učitele a jeho 

odpověďmi. Zda profesně starší učitelé odpovídají shodně a profesně mladší učitelé 

odpovídají jinak. 

 

Zdroj: autor 

 Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií jsou fakultní učitelé do věku 50 let. 

Naopak nejméně fakultních učitelů je věkově nejstarších (více než 60 let – 4 fakultní učitelé) 

a věkově nejmladších (do 30 let – 7 fakultních učitelů).  

 

 

 

 

 

14,60%

27,10%

29,20%

20,80%

8,30%

Do 30 let Do 40 let Do 50 let Do 60 let Více než 60 let



77 
 

OTÁZKA č. 2 – Kdy převážně poskytujete studentovi zpětnou vazbu? 

 V této položce fakultní učitelé vybírali jednu ze čtyř odpovědí, která je jim 

nejbližší, neboť bylo možné, že by někomu vyhovovalo zaškrtnout více odpovědí. Cílem 

otázky bylo zjistit, které poskytování zpětné vazby z hlediska časového horizontu fakultní 

učitelé používají nejvíce, a je jim tudíž nejbližší.  

Zdroj: autor 

 Naprostá většina fakultních učitelů poskytuje studentovi zpětnou vazbu v průběhu 

vykonávání pedagogické praxe a jeho pedagogické činnosti. Myslím, že je i tato forma 

poskytování zpětné vazby pro studenty nejpřínosnější, protože mají ihned prostor pro 

společné sdílení poznatků. I přes nízkou četnost výskytu jsou zarážející odpovědi „nikdy“ a 

„když si o ni student řekne“, neboť by se poskytování zpětné vazby mělo stát samozřejmostí 

každého fakultního učitele. Právě zpětná vazba je pro studenta jeden z nejdůležitějších 

přínosů pedagogické praxe. Četnost výskytu „nikdy“ byla 1x, „když si o ni student řekne“ 

byla 2x. 

 

 

 

 

91,70%

2,10% 4,20% 2,10%

V průběhu praxe

Na konci celé praxe

Když si o ni student řekne

Nikdy
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OTÁZKA č. 3 – Jak se snažíte rozvíjet profesní vztah se studentem? 

 Tato položka byla otevřenou otázkou a fakultní učitelé se zde mohli volně vyjádřit 

v oblasti profesního vztahu. Otázka je analogická k otázce, kterou zodpovídali i studenti, 

tudíž bylo cílem této otázky nalézt shody v jejich odpovědích.  

 

„Poskytováním informací tak, jako bych informovala svého kolegu v práci, popř. zaučovala 

nového kolegu.“ 

„Záleží hodně na studentovi.“ 

„Od začátku praxe si dohodneme zakázku, pravidla spolupráce a na bázi mentorského 

rozhovoru vedeme veškerou konverzaci.“ 

„Konzultacemi, diskusí.“ 

„Studenta beru jako rovnocenného partnera, diskutuji, nekritizuji, spolupracuji.“ 

„Formou zpětné vazby a e-mailové komunikace. Snahou nepodcenit přípravy na vyučovací 

hodinu.“ 

„Seznámím studenta s plánem učiva, společně se zamýšlíme nad obsahem hodiny, nad 

výstupem hodiny.“ 

„Někteří studenti byli se mnou i na ŠVP, sportovních akcích...“ 

„Jsem mu k dispozici...“ 

„Snažím se jim dávat rady, které se mi osvědčily.“ 

„Reflexí, vlastními zkušenostmi.“ 

„Komunikace je základem. Snažím se pro ně vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém hraje 

roli sebehodnocení, hodnocení, vlastní názor, respekt, důvěra, podpora, spolupráce.“ 

„Mám pouze krátkodobé praxe studentů.“ 

„Zpětná vazba má smysl pouze v případě, že proběhne okamžitě po hodině, aby měl student 

možnost zkusit to v další hodině jinak a lépe, nebo se ujistil, že zvolený způsob byl výborný, 

případně originální. Zpětná vazba po měsíci – až na konci praxe, nemá žádný význam, 

protože si student často už nepamatuje přesně situaci, kromě toho nemá možnost zkusit svoji 

chybu napravit a vyzkoušet si vhodnější způsob.“ 
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„Společné plánování, společné učení, společná reflexe.“ 

„Jsem studentovi k dispozici, snažím se ho motivovat, oceňovat, upozorňovat na jeho kvality. 

Dávám mu zpětnou vazbu a žádám ho o zpětnou vazbu mého výstupu. Se studenty si tykáme, 

myslím si, že se lépe komunikuje, boří to bariéry.“ 

„Rozhovory, sdílením zkušeností a materiálů.“ 

„Dávám mu prostor ve výuce, případně se mu snažím poradit ještě před odučenou hodinou.“ 

„Nerozumím pojmu profesní vztah se studentem. Naslouchám jejich dojmům, vedu s nimi 

rozhovory, ...“ 

„Společné hodnocení odučené hodiny. Rozbor příprav, konzultace nad hodinou a 

přípravami. Postřehy a reflexe při výuce. Nahlédnutí do vlastních metod a práce s kolektivem 

třídy. Možnost propůjčit třídu na vlastní výzkum, či práci.“ 

„Jsem studentovi k dispozici, když potřebuje s čímkoliv poradit nebo něco probrat. Když si 

s něčím neví rady, nabídnu studentovi možnosti, jak dané téma může uchopit, nabídnu i 

možné metody či formy práce, které může student pro zpracování témat použít. Snažím se 

studentům dávat zpětnou vazbu vždy po odučené hodině v daný den.“ 

„Důležitá je komunikace, snaha předat dobré zkušenosti a seznámit s důležitými věcmi 

týkajícími se třídy, které se na fakultách neučí – třídní kniha, výkaz, katalogové listy, 

organizace výletů, ŠVP. Vzájemné sdílení od studenta ke mně – nové informace, které já 

neznám, protože jsem jiná generace.“ 

„Společně reflektujeme odučené hodiny a jejich dopad na učení žáků, společně hledáme 

případné cesty ke změnám.“ 

„Konzultujeme přípravy, pomůcky, dávám zpětnou vazbu. V případě zájmu se studentka 

účastní jednání s rodiči, pohovorů s žáky...“ 

„Dobrou komunikací, vzájemnou inspirací.“ 

„Navnaděním na radost z práce s dětmi, komunikací.“ 

„Vytvoření bezpečného prostředí, oboustranné otevřené komunikace.“ 

„Předávám ty zkušenosti, které považuji za potřebné, chválím úspěchy, nabádám k 

zamyšlení. Nebojím se vytknout pochybení nebo špatný postup. Posiluji důvěru v učitelské 

povolání. Snažím se být kolegiální.“ 
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„Zpětnou vazbou, rozhovory, vzájemnou inspirací.“ 

„Vzájemné debaty o odučeném. Nejprve se vyjádří on, ohodnotí se, pak teprve já. Může se 

mnou kdykoliv komunikovat mailem, sms, telefonicky, když potřebuje rychlou vazbu k 

přípravě.“ 

„Nabízím tykání, chatovou korespondenci přes Gmail, nechávám vždy mluvit jako prvního 

studenta, potom nabízím svůj pohled. Snažím se studenty vést otázkami k vlastnímu úsudku. 

Někdy zjistím, že mají na věc lepší názor než já, takže mě diskuse obohatí a neztrapním se 

zbytečným tlacháním.“ 

„Pokud mne student vyzve ke spolupráci, tak ji ráda přijmu a snažím se být nápomocná. 

Svoje zkušenosti a poznatky a názory ráda poskytnu. Upozorním i na svoje některé chyby, 

aby se jich student, pokud možno vyvaroval.“ 

„Zpětnou vazbou po každé odučené hodině, mají moznost si u mě ve třídě cokoli vyzkoušet.“ 

„Společné plánování a reflexe, společná výuka, diskuse nad třídními tématy (chování a 

prospěch dětí na okraji, dynamika třidy...).“ 

„Nesnažím, není čas… max. po emailu.“ 

„Vzájemnou komunikací a pomocnou rukou.“ „Vzájemnou komunikací.“ „Povídáme si o 

práci.“ „Diskusí.“ 

 

 

 Většina dotazovaných fakultních učitelů buduje profesní vztah pomocí 

komunikace – diskuse nad vyučovací hodinou, diskusí o třídě, o pedagogickém povolání, 

ale i volné povídání o sobě a studentovi. Učitelé se také snaží poskytnout studentovi co 

nejvíce rad a informací z oblasti administrativy a dalších činností, které jsou součástí 

pedagogického povolání kromě vyučovacích hodin. 
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OTÁZKA č. 4 - Vyjádřete souhlas s následující větou: Nápady a inspirace, se kterými 

přijdou studenti, poté používám ve své výuce také. 

 Tato otázka byla otázka uzavřená s možností výběru jedné odpovědi podle 

preferencí dotazovaných učitelů. Cílem této otázky bylo zjistit, zda jsou pedagogické praxe 

opravdu přínosné pro obě zúčastněné strany, v tomto případě i pro cvičné učitele. Právě 

jednou z možností, jak mohou být praxe přínosné pro učitele, jsou nové přístupy studentů. 

 

Zdroj: autor 

  

 Z výsledků odpovědí fakultních učitelů jednoznačně vyplývá, že téměř 82 % 

dotazovaných se nechává nějakým způsobem pozitivně ovlivnit studenty. Tento výsledek je 

velmi pozitivní s ohledem na cíle, které pedagogické praxe mají. Jedním z cílů je právě 

přínos pro obě zúčastněné strany. Na opačném pólu – tedy „většinou ne“ a „ne“ se ocitly 

odpovědi od tří učitelů. Zbytek se přiklání k možnosti „nevím“. 

 

  

20,80%

60,40%

12,50%

4,20% 2,10%
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Většinou ano

Nevím

Většinou ne
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82 
 

OTÁZKA č. 5 – Nabízíte studentům tykání? 

 Odpovědi na tuto otázku nabízely možnost „ano“ nebo „ne“ a následovalo 

zdůvodnění této volby nebo komentář k této oblasti. Cílem nejen zjistit postoj fakultních 

učitelů k tykání nebo vykání studentům, ale také zjistit případnou analogii k tomu, jak 

odpovídali na podobnou otázku studenti. 

 

Zdroj: autor 

 

„Jsme si neznámí lidé.“ 

„Myslím si, že tykání pomáhá studentům odbourat autoritu učitel a student.“ 

„Záleží na konkrétních případech.“ 

„Nabízím tykání, poněvadž je to jednodušší při komunikaci. Zároveň věkový rozdíl mezi 

mnou a studenty není tak veliký.“ 

„Jedná se o krátkodobý vztah.“ 

„Jsem za průběh praxe odpovědná. Nejedná se o kamarádskou akci. Mám partnerský 

přístup, ale i odstup. Tykání znesnadňuje objektivní zpětnou vazbu. Dává do vztahu určité 

emoce.“ 

45,80%
54,20%

Ano

Ne
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„Mě osobně na mé na praxi to bylo nepříjemné.“ 

„Myslím, že to není pro praxi důležité.“ 

„Z počátku ne, když jde o dlouhodobější spolupráci, tak ano.“ 

„Studenti jsou pro mě rovnocenní partneři, pro vzájemnou komunikaci mi tykání přijde 

pohodlnější.“ 

„Lépe člověk přijme kritiku ve formálním vztahu.“ 

„Nenabízím vždy. Protože nebyla možnost – někdy, zadala jsem ano. Podle vzájemných 

sympatií.“ 

„Přátelský vztah ke studentům, který se snažím udržovat, nijak nesouvisí s vykáním či 

tykáním.“ 

„K tykání není rozhodně žádný důvod.“ 

„Na určitou dobu jsme kolegové, vzájemně se respektujeme, tykání navozuje příjemnou a 

přátelskou atmosféru.“ 

„Spolupracujeme krátkou chvíli. Ode mne se na konci praxe očekává hodnocení studentovy 

práce ve třídě.“ 

„Se studenty si tykáme, myslím si, že se lépe komunikuje, boří to bariéry.“ 

„Mám ráda osobnější vztah s lidmi kolem mě, se kterými spolupracuji.“ 

„Jedná se o rovnocenný vztah dvou kolegů.“ „Všichni jsme si rovni :-)“ 

„Nevidím důvod tykat si s člověkem, kterého možná již nikdy neuvidím.“ 

 „Pokud je k tomu vhodná příležitost, podmínky, chuť, studentům to nevadí, tak to někdy 

odbourá bariéru. Ne vždy se k tomu naskytne vhodná příležitost.“ 

„Protože se náš vzájemný vztah snažím udržovat na profesionální úrovni. Tykání je možné 

až po skončení závěrečné praxe.“ 

„Věkový rozdíl mezi mnou a studentkou.“ „Věk.“ 

„Tykání nabízím až po delší spolupráci.“ 

„Nevím, nenapadlo mě to. Asi společenský bonton. Ale rozhodně by mi to nevadilo, protože 

mi tykají i děti ve třídě.“ 
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„Většinou ano, protože se mi to zdá více partnerské a osobní.“ 

„V případě, že jsme po dobu jednoho měsíce v denním kontaktu je pro mne studentka 

kolegyní. V případě průběžné praxe tuto možnost studentkám nenabízím.“ 

„Je to osobnější a kolegiálnější.“ 

„Nejsem přesvědčená o tom, že by to práci obohatilo.“ 

„Při souvislé praxi je každodenní spolupráce lepší, pokud je na osobní bázi.“ 

„Čeština vykáním vyjadřuje vzájemnou úctu (což nevylučuje přátelskou a dělnou atmosféru). 

Navíc je mezi mnou a studenty již značný věkový rozdíl. U kolegů ve škole je to něco jiného, 

studenti se na tuto roli teprve připravují, a tomu odpovídá i určitá společenská rovina 

komunikace.“ 

„Myslím, že jsem k tomu neměla důvod.“ 

„Asi jsem už stará generace.“ 

„Tykání nabízím v případě, že mám dojem, že student pracuje se zájmem a má zájem 

spolupráci a sdílení se mnou. Někdy zájem o spolupráci není a mám dojem, že student pouze 

plní úkol, tak tykání nenabídnu.“ 

„Tykáním se sice vzdávám přirozené bariéry, ale vkládám tím do vztahu více důvěry, která 

se pak vrátí i mně. Jsem raději, když mi student v klidu řekne, že se mnou nesouhlasí, než 

kdyby mlčel a pak mě pomlouval.“ 

„Krátký čas na vzájemné poznání se.“ 

„Tykání nepovažuji za vhodné.“ 

„Chodí ke mně studenti na celý semestr, po čase jim nabídnu tykání, pokud jsou mi 

sympatičtí a rozumíme si.“ 

„Tykáním nabízím partnerství, netoužím být autoritou:)“ 

„Při krátkodobé praxi nenabízím, kdyby praxe měla být dlouhodobější, nebráním se tomu.“ 

„Pro přímější komunikaci, zbavení ostychu studentů, pro lepší spolupráci a atmosféru.“ 
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 Z odpovědí některých učitelů vyplývá, že jsou otevřeni tykání a uvědomují si, že 

to v některých případech může odbourat bariéry v podobě strachu studentů položit některou 

otázku. Hodně učitelů také zohledňuje fakt, zda se jedná o krátkodobou či souvislou 

pedagogickou praxi. Dále je také zohledňován faktor vzájemného porozumění mezi 

fakultním učitelem a studentem. Pokud fakultní učitel necítí lidský soulad mezi sebou a 

studentem, tykání nenabízí. Učitelé spadající do věkové kategorie „do 30 let“ nabízejí tykání 

ve 14 % případů, učitelé „do 40 let“ nabízejí tykání studentům v 53,8 %, učitelé „do 50 let“ 

v 71,4 % případů, učitelé „do 60 let“ ve 40 % případů a učitelé „více než 60 let“ nikdy.  
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OTÁZKA č. 6 – Bojíte se před studentem uznat vlastní chybu? 

 Tato položka byla uzavřenou, ve které dotazovaní učitelé vybírali jednu ze tří 

možností – „ano“, „nevím“, „ne“. V procesu pedagogické činnosti začínajícího učitele a 

studenta se pochopitelně vyskytují nějaké chyby, na které je student konstruktivně 

upozorňován. Pro to, aby si student tyto chyby nebral příliš osobně a nespojoval je se svojí 

osobou je důležité, aby věděl, že i zkušený učitel může udělat chybu a chybovat je lidské.  

 

Zdroj: autor 

 Žádný ze 48 dotazovaných fakultních učitelů se nebojí uznat vlastní chybu před 

studentem, což je velmi pozitivní zjištění, neboť právě chyba patří do života a pedagogické 

činnosti jakéhokoli učitele. Je důležité ji přiznat i před méně zkušenými a profesně mladšími 

jedinci. 

 

  

2,10%

97,90%

Ano

Nevím

Ne
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OTÁZKA č. 7 – Na kolik jsou pro Vás praxe studentů inspirací? 

 Dotazovaní učitelé vybírali svoji odpověď na škále od 1 do 5, kdy se číslo 1 rovná 

významu „velmi inspirativní“ a hodnota 5 významu „zcela neinspirativní“. Cíl otázky 

směřoval opět na přínos pedagogických praxí oběma zúčastněným stranám. 

 

Zdroj: autor 

 

 Opět převažují odpovědi v pozitivní části škály, které považují pedagogické praxe 

za inspirativní. Odpověďmi fakultních učitelů se znovu potvrdilo, že i pro většinu z nich 

mají pedagogické praxe přesah do vlastního profesního života, a tudíž jsou pedagogické 

praxe za oboustranně přínosné, což je jedním z cílů těchto praxí. 

 

POLOŽKA č. 8 - Zde se můžete ke kvalitě pedagogických praxí volně vyjádřit: 

 Stejně jako studentům učitelství bylo i fakultním učitelům, kteří vyplňovali tento 

dotazník, umožněno vyjádřit se volně k tématu pedagogických praxí. Otázky v dotazníku 

jistě nepostihly všechny možné náležitosti pedagogických praxí, proto je tato možnost 

otevřené položky důležitá. 
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„Kvalita a organizace praxí se velmi liší nejen přístupem studentů, ale také přístupem 

kateder. Katastrofální stav vedení praxí je na KAJL.“ 

„Praxí je málo a studenti jsou často realitou vyděšení. Od mé praxe se toho moc nezměnilo.“ 

„Jsem nová učitelka, byla u mě jen jedna studentka, ale její praxe byla nestandardní (vůbec 

u mě neučila), tak nevím, jestli moje odpovědi můžete použít. Proto také ve dvou otázkách 

odpovídám číslem 3 - nevím, nebo střed, protože prostě nemám, jak odpovědět. Hezký den.“ 

„Kvalita praxe se může velmi lišit. Hodně záleží na zájmu studenta a na jeho připravenosti.“ 

„Průběh a kvalita pedag. praxí se různí. Záleží na šikovnosti atd... 

(Né vždy inspirativní, ale naštěstí to je v menší míře.)“ 

„Kvalita praxe hodně souvisí s angažovaností konkrétních studentů. Pro ty, kteří chtějí něco 

získat, je to jedna z nejlepších cest k získání zkušeností, zpětné vazby, inspirace atp.“ 

„Jsem moc rada, když přijdou studentky, které opravdu chtějí učit a mají rady děti. Bohužel 

čím dal častěji přicházejí studenti, kteří nikdy učit nebudou, jsou nepříjemni a negativní. V 

tomto případě je pro mě praxe ztrátou času a energie.“ 

„Praxe studentů přináší jednak nové nápady, jednak prostor pro vlastní sebereflexi. Také 

má pedagog možnost vidět děti ve třídě z jiného postoje a úhlu pohledu, což je velice 

přínosné.“ 

„Pokud přijde na praxi student, který má o práci zájem, je přínosem. Praxe studenta, který 

ale učitelství studuje jen proto, aby měl vysokou školu, ale učit nechce, je ztrátou času pro 

všechny – děti, učitele i studenta.“ 

„Mám dojem, že jsou studenti málo připravení na pedagogickou praxi. Nevěří si, mají obavy, 

jestli to zvládnou. Myslím si, že by se praxi mělo věnovat více času. Student by si měl 

vyzkoušet co nejvíce – psát do třídní knihy, vyplnit katalogový list, zúčastnit se třídní schůzky 

s rodiči, konzultací dítě, rodič, učitel, jít s dětmi mimo školu do divadla, na vycházku. Po 

praxi by měl mít student i učitel okamžitě možnost konzultace – studenti většinou utíkají pryč 

na další přednášky.“ 

„Myslím, že je to velmi dobrá forma, jak předat své dlouholeté zkušenosti někomu jinému a 

zejména studentce/studentovi, který o to má zájem. Velmi mne baví sledovat a koordinovat 

vývoj pedagogického rozvoje studenta v průběhu praxe, jak o všem přemýšlí a pracuje na 

sobě!“ 
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„Z pohledu učitele mi přijdou kvalitní. Domnívám se, že by jich mělo být více.“ 

„Veškeré pedagogické praxe studentů jsou pro následné vykonávání povolání téměř k 

ničemu. Mluvím z vlastní zkušenosti. Bylo by potřeba pedag. praxe vystavět jinak. Bylo by 

užitečné, když by student pracoval se stejným kolektivem po celých pět let studia. Mohl by 

sledovat soustavnou práci s vedením kolektivu, znal by děti a prostředí, viděl pokroky žáků, 

zažil by práci s žáky postupně v každém ročníku 1. stupně.“ 

„Možná by bylo vhodnější, kdyby studenti se třídou mohli prožít intenzivnější společný čas. 

Třeba celý měsíc. Pokud chodí vždy po týdnu, dost věcí jim z chodu třídy a dění ve škole 

unikne. Určitě by stálo za to, aby se studenti dostali také na nějakou poradu ve škole, na 

konzultace s rodiči na vycházku se třídou nebo do sborovny.“ 

„Dá se na studentce poznat, zda bude v učitelské praxi pokračovat. Tato studentka je 

flexibilní, chce se naučit, vyptává se, bere doporučení, má zápal do práce. Setkala jsem se s 

takovými studentkami.“ 

„Stále se snižující psychická a fyzická úroveň studentů.“ 

„Studenti chodí na hodiny pečlivě připraveni.“ 

„Myslím, že souvislá praxe studentů ve školách měla začít ve 2. ročníku a skončit až v 5. 

ročníku. Tak si nejvíce student ověří, jaká je realita. Mám zkušenost, že nejvíce začínajících 

učitelů je překvapeno, tím, že nemají tolik času na přípravu a jsou tím zaskočeni. Souvislé je 

praxe je málo, i přestože je těžištěm budoucího pedagoga.“ 

„Studenti přichází většinou se zájmem, dobře teoreticky vybavení, přináší skvělé nápady, 

materiály, aktivity. Chybí jim podle mne zkušenosti s organizací a vedením třídy.“ 

„Rozdíl mezi studentkami je velký, některé jsou obdařeny "od pána boha", pro jiné je to 

dřina ať dělají, co dělají.“ 

„Vadily mi studentské praxe, kdy k rozboru hodin docházelo mimo mne, chybí mi zpětná 

vazba....... někteří studenti svoji výuku měli moc obecnou – nenavazovala na výuku, jednalo 

se jen o "hraní si".“ 

„Praxi považuji za oboustranně podnětnou aktivitu.“ 

„Záleží na šikovnosti studenta. Někteří mají vlastní nápady, které můžu pak využít i já, jiní 

udělají pouze to, co jim navrhnu.“ 
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„Někteří studenti jsou velmi milí a slušní, jiní přijdou a ani nepozdraví. Ale dětmi jsou 

studentské praxe kladně hodnoceny...“ 

„Je příjemné, když má student zájem o zpětnou vazbu. Všímám si (i kolegyně), zda studenti 

zdraví personál školy. Ne vždy je to pravidlem – myslím si, že by studenti měli být příkladem 

žákům.“ 

„Když se daří fakultnímu učiteli navázat důvěrný a pravdivý vztah se studenty i učitelem, 

rostou z toho všichni. Když se nedaří zlepšit praxe kvantitativně, tak aby alespoň byly 

kvalitní.“ 

„Pedagogickou praxi mám ráda. Beru ji i pro sebe velmi inspirativně a ráda pozoruji i svoje 

děti – žáky v akci. Snažím se poradit a nezasahovat do hodin, vedených studenty. Někdy se 

neudržím, možná bohužel. Mám ráda, když se studenti ozvou včas a nevadí mi podílet se na 

přípravě hodin. Třeba jen radou. Vyžaduji chození včas do hodin praxe. Ráda udělám i 

zpětnou vazbu, což mne těší i od studentek.“ 

„Praxe i studenty mam ráda. Jsou inspirací, baví mě při společném plánování sledovat, jak 

ten druhý přemýšlí. Navíc jsou studenti většinou velmi šikovní a je pozitivní sledovat, jak 

profesně rostou doslova před očima:)“ 

„Nikdy nemám se studenty problém, většinou naslouchají a dbají mých doporučení. K výuce 

přistupují zodpovědně, jsou tvořiví a snaží se vymyslet zajímavé hodiny tak, aby se líbily 

dětem a také je něco naučili.“ 

„Na kolik je praxe inspirací, závisí na schopnostech studenta. Někdy se musí dohánět učivo 

či napravovat chyby při výkladu.“ 

  

 Možnost vyjádřit se volně k tématu pedagogických praxí využilo 30 fakultních 

učitelů z celkových 48. Jejich odpovědi byly velmi rozmanité – někteří se vyjádřili 

k organizaci praxí fakultou, někteří ke schopnostem a dovednostem studentů, další 

k charakterovým vlastnostem studentů, někteří učitelé také oceňovali teoretickou 

připravenost studentů z fakulty, další zdůraznili přínosnost praxe pro jejich vlastní profesní 

rozvoj. 
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14.  Shrnutí praktické části 

 Dotazníkové šetření bylo uskutečněno se 48 učiteli základních škol, kteří mají 

nějakou zkušenost s vedením pedagogických praxí a se 36 studenty Učitelství pro 1. stupeň 

základní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

 Mezi předpokládané výsledky, které se naplnily patří zejména otázka souladu mezi 

studenty a vliv tohoto souladu na kvalitu pedagogických praxí. Celkem 32 odpovědí spadá 

do škály od 3 do 5, což hovoří jednoznačně ve prospěch ovlivnění kvality. Právě soulad 

studentů může významně ovlivnit atmosféru v dané třídě, a právě pozitivní atmosféra má 

vliv na kvalitu pedagogické činnosti. Dalším předpokladem, který se naplnil, bylo 

považování pedagogických praxí za přínosné i ze strany učitelů podílejících se na vedení 

studentů. Lze to vyčíst ze dvou otázek – nejprve otázka, která zjišťovala, zda učitelé následně 

aplikují inspirace a nápady studentů do své výuky, kde bylo jednoznačně téměř 82 % 

hodnoceno kladně. Druhá otázka, ze které potvrzení tohoto předpokladu vyplývá, je cílená 

škálová položka, kde učitelé vyjadřují svůj názor na inspirativnost pedagogických praxí. Na 

škále od 1 do 5 zaujímá hodnotu 1-3 celkem 93,7 % učitelů, tedy převážná většina 

respondentů považuje pedagogické praxe přínosné od hodnoty „velmi inspirativní“ směrem 

ke středu.  

 Očekávaný fakt, který se nepotvrdil, ale toto nepotvrzení bylo pro výsledky šetření 

pozitivní, je ten fakt, který očekával menší návratnost a zapojení fakultních učitelů. Zapojilo 

se na pět desítek fakultních učitelů a přesně třicet z nich se vyjádřilo i k nepovinné položce, 

u které jsem výraznější pozastavení nečekala. Naopak ale učitelé využili možnost vyjádřit 

se a jejich odpovědi byly velmi obohacující a zajímavé. Nepovinnou položku tedy vyplnilo 

celkem 62,5 % respondentů ze strany učitelů. Ve srovnání se studenty je to o polovinu více 

odpovědí v nepovinné části dotazníkového šetření. Ze strany studentů využilo možnost 

volného vyjádření na téma pedagogických praxí 30,5 % dotazovaných. Můžeme se jen 

domnívat, čím je tento zájem či nezájem ovlivněn. Celkový počet respondentů studentů byl 

též ve srovnání s očekávanou kvantitou nižší. Myslím, že i přesto, že jsem se snažila zamezit 

nesrovnalostem v pojmosloví, se vyskytlo pár odpovědí, ze kterých je zřejmé, že k záměně 

fakultní učitel a vyučující z fakulty došlo. 

 Dle zjištěných dat vyplývá, že indikátory kvality pedagogických praxí jejich 

kvalitu opravdu ovlivňují, a jsou tudíž oblastmi, ve kterých lze kvalitu pedagogických praxí 

zvedat výše.     
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ZÁVĚR 

 Ve své diplomové práci jsem se snažila zachytit téma kvality pedagogických praxí 

zaměřené z pohledu studentů učitelství a fakultních učitelů. V teoretické části jsem uvedla 

některé indikátory, pomocí nichž bude na kvalitu pedagogických praxí nahlíženo. Dále jsem 

se věnovala tématu fakultních a klinických škol, též fakultnímu učiteli. Pro celkový přehled 

v dané problematice jsem uvedla systém pedagogických praxí ve studijním oboru Učitelství 

1. stupeň ZŠ, neboť právě toto studium a jeho studenti byli cílovou skupinou. Dalšími 

kategoriemi byly mentoring a koučování, díky nimž lze kvalitu pedagogických praxí výrazně 

zvýšit a nabídnout studentům kvalitnější reflektivní pojetí jejich pedagogického působení. 

Též bylo zmíněno vzdělávání budoucích učitelů ve vybraných evropských zemích, neboť 

právě zahraniční pojetí pedagogických praxí může posloužit jako inspirace pro další 

zlepšování kvality pedagogických praxí, zejména v počtu hodin, které student věnuje 

pedagogické činnosti. Pro inspiraci byly též uvedeny některé výzkumy uskutečněné v České 

republice, které se pedagogickým praxím, fakultním učitelům a mentoringu věnují.  

 Pro část praktickou bylo stěžejní dotazníkové šetření u dvou cílových skupin. 

První cílovou skupinou byli studenti učitelství zmiňovaného studijního oboru, druhou 

cílovou skupinou byli učitelé z fakultních škol, kteří vedli nebo vedou studenty při 

pedagogických praxích. Tito učitelé jsou také někdy nazýváni cviční učitelé, ale jejich role 

zůstávají stejné. 

 Ve své diplomové práci jsem se snažila nastínit oblasti, které by mohly kvalitu 

pedagogických praxí ještě více pozvednout a doufám, že na základě některých odpovědí 

studentů a cvičných učitelů tomu tak skutečně bude.  

 Svoji práci považuji za přínosnou zejména v kvantitě a kvalitě odpovědí 

respondentů, kteří byli ochotni sdělit své názory a pocity. Jistě lze z jejich názorů 

vypozorovat nadšení a přínos pedagogických praxí, a právě toto zjištění považuji za stěžejní 

pro další práci v oblasti budování pedagogických praxí, které budou ještě kvalitnější, než je 

tomu doposud.      
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Dotazník pro studenty 

1. Který typ podpory ze strany učitele je vám bližší (přínosnější)? 

o Kladení otázek (učitel se ptá, kam aktivitou cílíte, co jste tím zamýšleli apod.) 

o Konstatování (chyby, obměn apod.) 

o Jiné 

 

2. Rady a doporučení fakultních učitelů si beru k srdci a snažím se je zapojit do své výuky. 

o Ano 

o Většinou ano 

o Nevím 

o Většinou ne 

o Ne 

 

3. Jak se snažíte rozvíjet profesní vztah s fakultním učitelem? 

 

4. Vzroste u Vás důvěra a pocit učitelské rovnocennosti při nabídce tykání ze strany 

fakultního učitele? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

 

5. Zdůvodněte, prosím, předchozí tvrzení: 

 

6. Do jaké míry ovlivní sdílení nápadů mezi Vámi a fakultním učitelem kvalitu 

pedagogické praxe? 

 

Vůbec  1 – 2 – 3 – 4 – 5  Plně 
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7. Vyjádřete souhlas s následujícím tvrzením: Když vidím, že fakultní učitel uznal chybu 

ve své výuce, mnohem více si ho vážím. 

 

Zcela nesouhlasím  1 – 2 – 3 – 4 – 5  Zcela souhlasím 

 

8. Čeho si nejvíce ceníte z procesu reflexe ze strany fakultního učitele? 

 

9. Do jaké míry ovlivní kvalitu pedagogické praxe soulad, sdílení názorů a reflexe s dalším 

studentem, který absolvuje praxi s vámi? 

 

Vůbec  1 – 2 – 3 – 4 – 5  Plně 

 

10. Pokud máte nějaké další poznatky k tomuto tématu, zde máte prostor pro vyjádření: 
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Příloha č. 2 – Dotazník pro fakultní učitele 

1. Uveďte, do jaké věkové kategorie patříte: 

o Do 30 let 

o Do 40 let 

o Do 50 let 

o Do 60 let 

o Více než 60 let 

 

2. Kdy převážně poskytujete studentovi zpětnou vazbu? 

o V průběhu celé praxe 

o Na konci celé praxe 

o Když si o ni student řekne 

o Nikdy  

 

3. Jak se snažíte rozvíjet profesní vztah se studentem? 

 

4. Vyjádřete souhlas s následující větou: Nápady a inspirace, se kterými přijdou studenti, 

poté používám ve své výuce také. 

o Ano 

o Většinou ano 

o Nevím 

o Většinou ne 

o Ne  

 

5. Nabízíte studentům tykání? 

o Ano  

o Ne 

  

6. Zdůvodněte, prosím, předchozí odpověď: 

 

7. Bojíte se před studentem uznat vlastní chybu? 

o Ano  

o Ne 
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o Nevím 

 

8. Na kolik jsou pro Vás praxe studentů inspirací? 

 

Velmi inspirativní  1 – 2 – 3 – 4 – 5  Zcela neinspirativní 

 

9. Zde se můžete ke kvalitě pedagogických praxí volně vyjádřit: 

 

 

 

 

     

  

  

  

   


