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Publikace Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání je výsledkem mnohaleté
práce členů autorského týmu na vědeckých výzkumech, analýzách a teoretickém
bádání v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje učitelů. Téma je zde podáváno
z mnoha různých pohledů a s různým zaměřením na odlišné aspekty a odlišné otázky
této vzdělávací oblasti. Jednotící roli zde hraje společný zřetel na význam učitele
pro rozvoj školy a vzdělávání, ale také hledání kritérií pro hodnocení kvality práce
učitele a opakované pokusy o vymezení celého komplexu nezbytných vědomostí
a dovedností, včetně dalších významných rysů učitelské profese. Tyto dílčí komponenty lze chápat jako základ pro koncipování nejen přípravné vzdělávání, ale také
jako významné pro zpracování systému profesního rozvoje učitelů v činné praxi.
Se zřetelem na speciﬁka oblastí, v nichž diskuse o profesním rozvoji a jeho
podpoře probíhá, rozdělili jsme publikaci do 4 částí. Celá publikace je uvedena
studií prof. Zdeňka Heluse Profesní rozvoj učitelů: lépe anebo i jinak? Tento text
je úvodem a propojením celého tématu, shrnuje v sobě otázky, k nimž se jednotlivé
další studie také obracejí a zpracovávají je dále s vlastním zaměřením. První část
publikace Změna požadavků na školní vzdělávání a profesní rozvoj učitelů má osm
podkapitol, ty jsou zaměřeny na aktuální součást diskuse o profesním rozvoji - na
kariérní systém pro učitele. Vedle úvahy o kontextu současných změn ve školním
vzdělávání a s nimi související změnou nároků na učitele, je podán základní přehled
dalšího vzdělávání učitelů v historii českého školství. S jistým kritickým zřetelem
jsou prezentovány modely kariérního systému v sousedních zemích. Je zde představen také základní záměr a cíle tohoto systému připravovaného v České republice.
Důležitou součástí první části jsou studie o koncipování nástrojů pro hodnocení
práce učitele a pro jeho sebehodnocení, stejně jako o speciﬁce a o významu kvality
vzdělavatelů učitelů.
Druhá část práce Profesní standard a profesní činnosti učitele přináší studii
o proměnách pedagogicko-psychologické přípravy učitelů, o využívání tacitních
znalostí ve vzdělávání, ale věnuje se také otázkám profesního standardu a profesním
činnostem učitele ve spojení s nároky na jejich kompetence. Tématem třetí části
je Začínající a cvičný učitel. Vzdělávání a podpora těchto učitelů je postaveno
do kontextu dalších evropských zemí. Teoreticky je pojednán význam a nároky na
uvádění začínajících učitelů, stejně jako příprava a rozvoj kompetencí uvádějícího
a cvičného učitele.
Čtvrté téma je Didaktická znalost obsahu. Tato část je uvedena rozsáhlou teoretickou studií. Devět následujících statí rozvádí problematiku v oblasti různých
oborových didaktik, od teoretického zaměření až po konkrétní postupy demonstrující
základní didaktické uchopení látky. Je zde už samotným názvem prezentováno téma,

Publikace vychází za ﬁnanční podpory a jako součást výzkumného záměru MSM
0021620862 „Učitelská profese v měnících se požadavcích ba vzdělávání“.
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které se i v okolních zemích dostává do centra zájmu teoretiků vzdělávání a vzdělavatelů učitelů, tedy je výzvou pro koncipování profesního rozvoje i v tomto směru.
Závěrem uvádíme výzvu k úvahám o odpovědnosti učitele za žáky, školu a okolní
svět – stať Diskurs o profesionalizaci učitelů v postmoderní době.
Jana Kohnová
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PROFESNÍ ROZVOJ UČITELŮ: LÉPE ANEBO
I JINAK?
Zdeněk Helus
Abstrakt: Referát zdůrazňuje tři navzájem propojené oblasti, důležité pro uvažování nad budoucím směřováním profesního rozvoje učitelů. Oblast prvá vychází
z nezbytnosti rozšířit profesní výbavu učitelů; v neposlední řadě důrazem na využívání inovativních možností, vyplývajících z pedagogicko psychologického
a didaktického výzkumu. Oblast druhá apeluje na nezbytnost argumentovaného
rozhodování v otázce výukových cílů, respektive obecněji cílové orientace vzdělávání. A konečně oblast třetí zdůrazňuje význam vnitřního přijetí učitelství, jakožto
bytostně zavazujícího poslání, konkrétně vyjádřeného v učitelově pojetí osobnostně
rozvíjející výuky.
Klíčová slova: učitelství, profesní výbava, činitelé profesní výbavy, profesionalita, výuková efektivita, výukové cíle, aktéři výuky, poslání učitelství, osobnostně
rozvíjející výuka, potenciality vzdělávací úspěšnosti.

Úvodem
Ti, kdo se soustavně zabývají profesním rozvojem učitelů, jsou asi zajedno, že
zde – tak jak všude jinde – je třeba přicházet s ledačíms novým. Znamená to, že už
nestačí dělat věci lépe, ale že je nutné dělat je i jinak? Pakliže ano, tak proč, v čem,
jak? Ve své studii obrátím pozornost tímto směrem, veden snahou připomenout
impulzy, úkoly, výzvy, které doléhají, aniž jim vždy věnujeme patřičnou pozornost
a vyvozujeme náležité důsledky (viz též Helus – Bravená – Franclová, 2012).
Zaměřím se na následující tematické okruhy:
• Prvý okruh označím jako nezbytnost rozšířit profesní výbavu učitelů; respektive jako jejich „doprofesionalizování“ tváří v tvář úkolům, doléhajícím na ně
v dnešní době.
• Druhý okruh označím jako apel na zásadní rozhodování co do cílů vzdělávání;
respektive jako reﬂektování nad cílovými alternativami, které se dnes nabízí
a explicitně/přímo, či implicitně/nepřímo ovlivňují podobu výuky, postavení
jejích aktérů – učitelů a žáků, hodnocení výsledků apod.
• A konečně okruh třetí se týká přijetí učitelství jako zavazujícího poslání,
vyjádřeného v pojetí osobnostně rozvíjející výuky.
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Učitelství je dnes konfrontováno s nezbytností rozšířit profesní výbavu učitelů;
respektive jako jejich „doprofesionalizování“ tváří v tvář úkolům, doléhajícím na
ně v dnešní době. Působí tlaky, které mají mnoho příčin a projevů. Zde připomenu
(spíše jen ilustrativně, pohled lze samozřejmě podstatně rozšířit) tři jejich oblasti.
Prvou z nich představuje ohrožení učitelů, respektive ztížení možnosti realizovat
výuku s nutnou mírou její efektivity. Tento fenomén je zvýšenou, ba hrozivou měrou
aktuální v některých lokalitách, na některých typech škol, v některých ročnících,
v některých třídách… Jedná se o jev, který se šíří, nabývá na znepokojivosti. Vytváří
se krajní situace, pro jejichž zvládání nejsou učitelé vybaveni: Vymykají se jejich
profesní orientaci, zaměřené na výuku v de facto tak či onak ještě „standardních
podmínkách“, daných tím, že učitel je svými žáky v zásadě akceptován a respektován a že žáci spojují s výukou a učebním úspěchem jakž takž to, oč jim v životě
jde (či alespoň také jde). Činiteli těchto krajních/nestandardních podmínek jsou
zejména:
• Nekázeň, vytvářející neúnosné klima prosycené nepozorností, aktivitami dětí,
které nemají s výukou nic společného, hlukem, rozmíškami mezi žáky ve třídě.
Tato nekázeň v krajních případech přechází v netečnost vůči učitelovým snahám
zjednávat nápravu, někdy dokonce v atakování samotného učitele. Podle Bendla
(2001, s. 11), „do školy chodí s obavami a strachem před nekázní žáků i někteří
učitelé… Na základě zkušeností učitele základní školy, návštěv mnoha škol, permanentního kontaktu s učiteli a žáky, vedení praxí studentů Pedagogické fakulty
UK v Praze v rámci klinického semestru a v neposlední řadě výzkumného šetření
na pražských základních školách se domnívám, že počet těchto učitelů není malý
a už vůbec ne zanedbatelný. Během svých návštěv škol jsem se od vedení škol
a učitelů dozvěděl mj, o učitelích, kteří buď sami na vlastní žádost opustili školu
proto, že nebyli schopni kázeňsky zvládnout žáky, nebo byli ze školy propuštěni
ze stejných důvodů. To se týkalo jak mladých, začínajících učitelů, tak učitelů,
kteří šli učit po více než dvaceti letech, neboť po roce 1968 byli této šance zbaveni. Po této odmlce byli doslova šokováni tím, jak se zhoršila kázeň žáků, jak
přibylo drzosti, vulgárnosti a navenek projevované agresivity žáků.“ Učitel se
dostává do role bezmocného trpitele dění, v němž výuka po delší časové úseky
či dokonce trvale je možná jen ve velmi omezené míře. Zdrojem nekázně může
být několik málo jedinců, kteří ale dokáží rozvrátit klima třídy natolik, že i ti,
kteří by se chtěli učit, nacházejí jen zlomkovité možnosti bez soustavnosti.
• Nemotivovanost, kdy výuka, vzdělávání se posouvá na okraj zájmu žáků, které
zcela absorbují události mimoškolního života, prožívané spontánně a vyvolávající
spontánní, nebrzděné výbuchy afektů, nebo vleklých, trvale je zaměstnávajících
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emocí. V popředí jsou události spojené se životem party, dramata v rodině; prožitky spojené s televizí a videohrami (často s vypjatou agresivitou, hororovými
a obscénními scénami, virtuální lákavostí), facebookem; zážitky spojené s konzumací alkoholu či drog, provokováním okolí atd. Podléhání těmto tendencím
plynule přechází ve výše uvedenou nekázeň. Vzniká atmosféra, kdy žáci orientovaní na výuku se za tuto svou orientaci stydí, bojí přiznat se k ní, poněvadž
dominantní jedinci třídy je následně vystavují posměchu, případně šikanují.
• Sociálně patologické jevy v širokém spektru svých projevů (viz např. Procházka,
2012; Martínek, 2009).
• Narušení vztahů mezi žáky do té míry, že mizí nutná míra vzájemné sounáležitosti, napomáhající prosociálnímu vývoji jejich osobnosti a učební efektivitě.
Příkladem par excellence je šikana, nabývající dnes nových podob ve formě
kyberšikany, stávající se i poměrně rozšířeným a stále znovu se objevujícím
způsobem tyranizování učitelů.
Pod zde pojednávaným činitelem ohrožení máme tedy na mysli ne epizodické jevy,
ale jevy, které dosahují míry takové, že ony výše zmíněné „standardní“ podmínky
výuky přestávají fungovat. Učitelé se bojí, že ztratí svůj pedagogický vliv, podléhají
pocitům bezmoci a zoufalství. Do deprese je vrhá poznání, že se nemohou k vyučování dostat. Výuka je stále přerušovaná – její reálný čas je nízký. Soustředění
žáků je přerývané, tím se i vědění stává útržkovitým. Vzhledem k tomu, že se tyto
jevy koncentrují do určitých sociálních oblastí a sídel, napomáhají diferenciací ve
společnosti, její nežádoucí polarizace se skrze děti/žáky dále prohlubuje.
S těmito jevy souvisí i fenomén vyhoření, tedy traumatického prožívání ztráty
smyslu pedagogického konání, což postihuje zejména učitele, kteří jsou na počátku
angažovaní, odhodlaní realizovat svou profesi s plným nasazením, ale postupem
času zjišťují, že něco takového není dosažitelné.
Druhou oblast tlaků vynucujících si nový přístup k profesnímu vývoji učitelů,
respektive k jejich profesní výbavě, představují nové nároky kladené na učitele,
respektive nová kurikulární témata. Jde o nárůst rozsahu požadavků kladených
na učitele: co chvíli se vynořuje něco nového, nebo sice už známého, ale s novou
naléhavostí se deroucího do popředí, s posunutým významem. Často tak, že učitel si
přestává vědět rady, s obtížemi zvažuje jak to dělat, jak to včlenit do chodu výuky;
jak prokázat, že požadavky s tím spojené plní atd.
Druhotně tak může vznikat pocit ohrožení nekompetentností. Rozdíl oproti
předchozímu typu ohrožení je víceméně jasný: i učitel, který předchozí ohrožení ze
strany žáků dobře zvládá, si nyní připadá vláčen stále jiným a novým úkolováním,
o kterém si není jist, zda posiluje význam a smysl výuky, anebo spíše odvádí od
podstaty věci k tomu a hned zase onomu.
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Bohužel se také ukazuje, že kladení nových, či nově zdůrazňovaných tradičnějších požadavků opomíjí hlubší souvislosti, které tyto požadavky pedagogicky
legitimizují. Příklady:
• Sexuální výchova je často traktována mimo kontext důstojných, čestných, morálně zavazujících mezilidských vztahů, prostoupených vcítivostí, ohleduplností,
respektem k důstojnosti a zranitelnosti toho druhého…
• Finanční gramotnost je často traktována mimo kontext hierarchie hodnot, které
ﬁnanční motivaci zasazují do sféry vytyčování hodnotových hierarchií a priorit;
utváření ochoty něco méně smysluplného si odříci ve prospěch toho smysluplnějšího apod.
• Konkurenceschopnost je často traktována mimo kontext lidsky závažnějších
zřetelů k sounáležitosti, vzájemné opoře, solidaritě, kooperaci…
• Mediální výchova se často dostává mimo kontext hodnot bezprostředního prožívání, kultivace osobního životního příběhu atd.
Hrozbu představují rozevírající se nůžky mezi nároky „ještě konat to a ono“
a časově omezenými možnostmi učitele zvládat s dětmi to základní, nejnezbytnější,
prvořadě důležité. A tuto hrozbu dále zesilují nevhodně traktovaná mezinárodní
srovnání, indukující v českých učitelích pocity, že jsou o mnoho horší než jiní.
Konečně třetí oblast tlaků, vynucujících si nový přístup k profesnímu rozvoji
učitelů, respektive k jejich profesní výbavě, představují možnosti realizovat výukovou efektivitu; možnosti nabízené vědeckým výzkumem, v prvé řadě pedagogicko-psychologickým a didaktickým. Přínosné jsou i nové koncepce, zdůrazňující
význam potencialit vývoje osobnosti a jejích předpokladů vzdělávat se. A k tomu
přistupují informační a komunikační technologie, které se v mnoha oblastech stávají
přelomovým faktorem podpory vyučování a učení.
Ve svém úhrnu, toto vše otevírá široké spektrum inovačních možností, které by
neměly zůstat před branami škol, ale ve svých důsledcích se přetvářet v kompetence
učitelů jak dospívat k výukové efektivitě i tam, kde se to dosud nezdálo možné.
Jako konkrétní doklady lze uvést
• nové poznatky z psychologie učení a učební motivace (jejich shrnutí můžeme
např. nalézt v publikacích Watkinse et al., 2007; Mietzela, 2007);
• výzkumy z oblasti rozvíjení kooperativních vztahů ve třídě (např. Steins,
2005);
• zkoumání aktivizujících způsobů hodnocení (např. Kratochvílová, 2012);
• přínosy tzv. pozitivní psychologie, s důrazem na vývojové a výkonové potenciality a kvality osobnosti (viz např. Aspinwall – Staudinger, 2004);
• výzkum autodiagnostických postupů učitele, umožňujících podstatně zvýšit
adresnost jeho vyučování (viz Hrabal-Pavelková, 2011).

Tyto a četné další možnosti realizovat výukovou efektivitu dokládají, že současný
učitel není jen ohrožován a zaplavován novými požadavky, ale že se také nachází
v prostoru inspirací, jak svou práci zlepšovat, být tvořivým aktérem vyšší kvality
výuky. Znamená to ovšem, že v pregraduální přípravě učitelů a následně v jejich
celoživotním vzdělávání bude posíleno zastoupení speciálních výcviků, coachingu,
supervize, svépomocných a sebevzdělávacích aktivit samotných učitelů, budování
systému poradenských opor apod.
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Tlaky a úkoly, o kterých byla zatím řeč, mohou být pociťovány jako lavina doléhajících změn, se kterou si lze poradit jen s obtížemi, pokud vůbec. Jako jedna
z možností, jak tomuto pocitu čelit, se nabízí formulace pořádající, organizující
cílové orientace. Tomu odpovídá druhý tematický okruh, na který se chci zaměřit.
V úvodu této stati jsem jej označil jako apel na zásadní rozhodování co do cílů
vzdělávání; respektive jako reﬂektování nad cílovými alternativami, které se dnes
nabízí a explicitně/přímo, či implicitně/nepřímo ovlivňují podobu výuky, postavení
jejích aktérů – učitelů a žáků, hodnocení výsledků apod.
Jako hlavní, apelující na učitelovo rozhodování, můžeme vyčlenit následující
výukové/vzdělávací cíle:
• Cíl prvý: Vzdělání má sloužit utváření lidských zdrojů – tedy utváření lidí tak, aby
se efektivně zapojovali do procesů ekonomického růstu a posilování konkurenceschopnosti, jakožto dynamizující síly produkce a nákupu. A ruku v ruce s tím
aby dosahovali kariérního vzestupu, kterému je připisován rozhodující význam
při posuzování životní úspěšnosti jednotlivců. Tedy ekonomický růst a kariérní
vzestup jsou dvě strany téže mince. Vzdělání vybavuje pro obé – činí z člověka
lidský zdroj a člověk jakožto efektivní lidský zdroj se vyplácí – odměnou je mu
kariérní vzestup. Kritické zkoumání ovšem odhaluje úskalí této orientace, do
značné míry i její nebezpečnost. Vzdělání je zde redukováno na svůj funkcionalisticko redukcionistický význam. Jednoduše řečeno, je omezeno/redukováno tak,
aby člověk díky němu fungoval jako částečka v nějakém organizačním soukolí,
které si jej plně nárokuje a nebere v úvahu to, čím svou funkčnost přesahuje,
čím je svébytný, autonomně se vymezující, vzdorující a protestující, hledající
svůj životní smysl a naplnění svého bytostného poslání.
• Cíl druhý: Vzdělání má sloužit tomu, aby si člověk života užíval, aby z života
vytěžil co nejvíce požitků. Tento zřetel vyjadřuje asi nejlépe jedna z dominantních tendencí v současné společnosti, vyjadřovaná termínem individualistický
hedonizmus. Posiluje jej konzumní orientace tak silná, že Bauman (1995) hovoří o znetvořování života v konzumní dovádění, bez hlubšího smyslu. Stručně

13

shrnuto, člověk je touto orientací vyčleňován z vazeb sounáležení, solidarity,
nadosobních závazků; přesahu do sféry úkolů, povinností a zodpovědností,
kterým je třeba dostát i za cenu sebeomezení.
• Cíl třetí: Vzdělání má člověka vybavit širokým spektrem různých „gramotností“ –
tedy způsobilostí zvládat informace zabezpečující efektivní fungování v různých
oblastech společenského života a využívat těchto informací v odpovídajících
aktivitách. Tak například je hovořeno o gramotnosti literární, matematické, elektronické či počítačové, ﬁnanční atd. Tato orientace vrcholí v důrazu na kvalitu
života. Vzdělaný člověk si ví lépe rady v organizování svého života, ztvárňování
jeho okolností, řešení problémů a předcházení kolizím. Zdaleka nejen pokud jde
o realizaci kariéry, spojené zejména s pracovním zařazením, ale zpravidla si také
ví lépe rady při zvládání nejrůznějších úkolů a problémů, od představ jak zdravě
žít, trávit volný čas, obnovovat síly, až po argumentované politické rozhodování,
občanské začleňování, péči o děti, řešení rodinných krizí atd. Cíl čtvrtý: Vzdělání
a vzdělávání je aktivním, tvořivým výrazem starosti o člověka, aby se našel ve
svém poslání, aby jako zodpovědný, seberegulující subjekt/aktér naplnil smysl
života svého, osobního i obecně lidského. Jinými slovy, vůdčí důraz je kladen na
vzdělávání jako disponování člověka, právě jeho vzděláním, pro aktivity směřující k nápravě věcí lidských. Samozřejmě se nám touto formulací připomíná
J.A.Komenský svým vrcholným, všenápravným dílem. Když Komenský psal
svou všenápravu, bylo možno jeho dobu a společnost nazvat dobou a společností krize, podobně jako je tomu dnes a jeho Rozprava chtěla být odpovědí ve
vychovatelsky tvůrčím duchu. Chtěla vnuknout inspirace, vytknout cíle hodné
sledování. (Viz též Patočka – Palouš, 1990.)
V naší současnosti můžeme vysledovat, že se v edukaci uplatňují všechny zde uvedené cílové orientace výuky/vzdělávání (a pravděpodobně i další, zde nezmiňované).
Je ovšem třeba, aby učitel reﬂektoval jejich dosah; jejich promítnutí do konkrétních
situací svého pedagogického působení; jejich úskalí. A aby se s pedagogickou zodpovědností cílově rozhodoval. I toto je důležitou oblastí jeho profesního vývoje!

3
Konečně – jak bylo předesláno v úvodu této stati - třetí tematický okruh našeho
uvažování nad profesním vývojem učitelů se týká přijetí učitelství jako bytostně
zavazujícího poslání, vyjádřeného v pojetí osobnostně rozvíjející výuky. Osobnostně rozvíjející výuka je vlastně aktualizací, či konkretizací čtvrtého z cílových
zřetelů, o kterém jsme uvažovali v závěru předchozí části. Aktualizuje se v tezi, že
žádnou z hlavních pedagogických kategorií nelze vyjádřit bez výslovného zřetele

k dítěti, o které ve výchově a vzdělávání jde. Tato teze se konkretizuje v (a) pojetí
výuky, (b) pojetí výukového aktérství a (c) pojetí fází výukového procesu.
Konkrétně (a) pokud jde o pojetí výuky, to znamená: Osobnostně rozvíjející
výuka je důsledně realizována na principu komplementarity učitelova vyučování a žákova učení. Teprve tím nabývá výuka svého smyslu – plní první základní
předpoklad výuky osobnostně rozvíjející. Lze si představit, že učitel investuje do
vyučování značné úsilí a obsahově je připravuje na vysoké úrovni věcné odbornosti; a přesto je neúčinné. Žáka neoslovuje tak, aby na ně odpovídal tím, že se učí.
Tím ztrácí smysl. Oproti tomu osobnostně rozvíjející výuka realizuje vyučování,
které je vůči žákovi natolik adresné, natolik jej oslovuje a aktivizuje, že se tomu,
co je vyučováno, úspěšně učí a také naučí. Znamená to, že s oporou o učitelovo
vyučování
• žák se chce naučit – je vyučováním motivován, probouzí se v něm zájem o učivo;
• učit se může – vyučování je komplexně, strategicky založeno tak, že eliminuje to,
co žákovi učení ztěžuje; a naopak organizuje podmínky, které působí facilitačně,
jsou žákovi oporou;
• Učí se úspěšně – tím se mu potvrzuje smysluplnost jeho učebního úsilí; upevňuje
své zdravé učební sebevědomí, důvěru ve své zvládající schopnosti;
• Učí se celou svou osobností a svou osobnost tím, že se učí a naučí také rozvíjí.
Konkrétně (b) pokud jde o pojetí výukového aktérství, to znamená: Osobnostně rozvíjející výuka je důsledně realizována na principu učitelova a žákova
tvořivého, partnerského spoluaktérství; v součinnosti vyučování a učení jsou
oba tvůrci výuky. Učitelé jsou vůdčími aktéry výuky. V tom smyslu slova, že
výuce vtiskují obsah, spád a směr, nesou za ni rozhodující zodpovědnost, a to jak
osobní/morální, tak společenskou – právní, profesní. Musí být připraveni reﬂektovat souvislosti, obhájit a vysvětlit zvolený průběh i výsledky. Jedním z hlavních
projevů učitelova vůdčího výukového aktérství ovšem je, že aktivizuje žákovu osobnost k výukovému spoluaktérství tak, aby výuku spoluvytvářel. Žáci tedy nejsou
jen ovládanými, determinovanými, případně manipulovanými objekty učitelova
působení, odkázanými toliko poslouchat, reprodukovat, podřizovat se… Mají být
subjekty – aktivními účastníky formulace výukových cílů, kterých chtějí také oni
sami v součinnosti s učitelem dosáhnout; stejně tak ale i průběhu výuky a jejího
hodnocení. Na základě svého spoluaktérství se žáci učí být spoluzodpovědnými za
své úspěchy a neúspěchy, ale také za atmosféru soužití v jejich třídě, jakožto spolupracujícím a oporném sounáležení. Motivovat žáky k výukovému spoluaktérství
a vést je k jeho realizaci v jeho rozmanitých podobách, v souladu s jejich věkem,
osobnostními charakteristikami a vyvstávajícími okolnostmi, je jedním z předních
cílů učitele jako vůdčího aktéra. Díky spoluaktérství je žák socializován pro své
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životní společenské role stejně významně, jako se to děje zvládáním konkrétních
témat učiva.
Konkrétně (c) pokud jde o pojetí fází výukového procesu, to znamená: Komplementarita vyučování a učení, spolu s partnerským spoluaktérstvím, se aktualizuje v souslednosti fází osobnostně rozvíjející výuky. Důležité jsou čtyři její fáze:
Za prvé je to fáze výukového setkání osobností – osobnosti žákovy a osobnosti učitelovy. Tedy nejen styk osob v jejich sociálních rolích, ale styk osobností,
sbližujících se ve vzájemné důvěře. Učitel svými osobnostními kvalitami, svými
postoji, svým reagováním a jednáním, a vůbec tím, kým je, představuje žákovi ten
nejúčinnější podnět, aby se jako osobnost rozvíjel, celou svou osobností učil.
Za druhé je to fáze vlastního vyučování a učení; práce s učivem, usilování
o vzdělávací pokroky.
Za třetí je to fáze, kdy vše nejde zcela hladce, kdy vyvstávají potíže. Do hry
pak vstupuje práce s žákovými potencialitami. Vybavenost učitele způsobilostmi pracovat s potencialitami žáků se tak dostává do popředí jeho nezbytných
pedagogických kompetencí. Pedagogická činnost učitele nabývá svého etického
rozměru tehdy, když tento učitel vyvine úsilí neredukovat žáka na jeho přítomný
stav, ale nahlíží jej v perspektivě možností, které se otevírají změnou pohledu na
něj, změnou přístupu k němu, změnou celkové jeho situovanosti v pedagogickém
prostoru. Toto se samozřejmě aktualizuje různě – vzhledem k jedinci, učivu, fázi
výuky, jedinečným okolnostem atd. Vždy ale má být neodlučitelným faktorem
pedagogické kompetence. Konkrétně to například znamená:
• Posilovat zkušenosti s úspěchem a pracovat s neúspěchem jako zdrojem poznání
odhalujícího možnosti úspěchu. Odbourávat ﬁxace na zkušenost se selháním jako
neodvratnou hrozbou, navozující stavy rezignace, naučené bezmocnosti a podobně. Oproti tomu posilovat vědomí smysluplnosti vlastního úsilí a systematicky
vytvářet odolnost vůči demobilizujícím psychickým účinkům nezdaru.
• Spojovat s učením co nejvíce co nejrůznějších kladných emocí, posilovat kladné
postoje a aktivizující motivy, prožitky smysluplnosti učení. Přitom schopnost
žáků připisovat učení a učivu smysl, nelze chápat jako předem danou samozřejmost a trestat je za to, že chybí. Na výstavbě takového smysluplného vztahu musí
učitel s žákem (případně celou třídou) pracovat, musí jej společně konstruovat
(viz Rochex, 1994).
• Uvádět to, co se žák učí, ve vztah s jeho životními plány, s jeho orientací ve
světě, s jeho vztahy s lidmi, na kterých mu záleží apod.

na věci a pokoušet se o nahlédnutí širších a hlubších souvislostí; vyvinout úsilí ke
kultivaci vlastního svérázu a být ušlechtilým způsobem sám sebou; přijmout výzvy
otevřené budoucnosti a usilovat o vytyčené cíle; brát na sebe odpovědnost a dostát
jí i v konfrontaci s obtížemi.
Konečně za čtvrté je to fáze posilujícího zadostiučinění ze společné tvorby
výsledku, jímž je obohacen jak žák, tak učitel, který je oba sbližuje a před žákem
otvírá další horizonty vývoje – vzdělanostního, osobnostního. Je posilováno žákovo
osobnostní směřování do budoucnosti. Znamená to:
• Směřování k dospívání a dospělosti. Již samy biologické, růstové tendence
směřují k dospělosti; toto biologické směřování nachází jednu ze svých kulminací v pohlavní zralosti. Ale také na úrovni psychické a sociální pozorujeme
jinou podobu téže tendence – dítě napodobuje starší a dospělé, fascinuje ho
svět dospělých, hraje si na ně, jejich svět jaksi předjímá, byť jakkoli naivně.
Od pubescence se stále intenzivněji předstupňů dospělosti domáhá, často velmi
důrazně.
• Směřování k sebepojetí a autentickému sebevyjádření. Dítě/dospívající se
postupně orientuje v tom, kým je, jaké/jaký je, co už dokáže a co ještě ne, co
si má o sobě myslet a co si o něm myslí druzí, co je třeba se sebou dělat, jakou
podobu je třeba vtisknout svému životu apod. Jeho sebepojetí se vyvíjí různými
formami sebehledání, sebezkoušení, sebeuplatňování, sebeprosazování… Na této
cestě dochází k úspěchům, ale také nezdarům, omylům a krizím. I v této oblasti
je dítě odkázáno na podporu svého okolí (a učitele na místě popředním), jejíž
charakter rozhodne, jak se s úskalími při vytváření svého sebepojetí vypořádá.
• Směřování ke svébytné nezávislosti. Dítě hledá způsoby svého vymaňování se
z odkázanosti a v závislosti na podnětnosti prostředí se učí tyto tendence spojovat
s přejímáním odpovědnosti a zabezpečováním svého autonomizujícího se života
(vzděláváním, sebekázní apod.).
• Směřování k vytváření hlubokých, pevných mezilidských vztahů. Jmenovitě
důvěrných vztahů přátelských; vztahů, v nichž umím poskytovat oporu, dělat
druhému radost, ale také, v nichž oporu přijímám a radost zakouším; vztahů
společné přináležitosti do skupiny, v níž si dokážu vytvořit pozici, jež respektuje
pozice ostatních členů skupiny, realizovat svou roli, vydobýt si prestiž apod.
• Směřování k vytyčování a realizování cílů životní cesty. Vyjasňování, o co mi
v životě jde a čeho je třeba, aby toho bylo dosaženo. Kladení otázek po životním
smyslu, který vtiskuje mému životu závažnost, důstojnost…

Hovoříme-li o bohatství potencialit dítěte, pak máme ovšem na mysli i takové kvality
jeho osobnosti, jako je: být šťasten; vnímat lásku a sympatii druhých a odpovídat
jim vlastními projevy láskyplnosti a sympatie; vymanit se ze zúženého nahlížení
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Závěrem
Je evidentní, tedy mimo jakoukoliv pochybu, že profesní vývoj učitelů musí být
fundován vědou, zakládající jejich profesionalitu. Za jádro profesionality musíme
považovat vědecké fundování jejich činností. Jako vědecky fundovaný profesionál
učitel dokáže konat svou práci nejen dobře, ale také vydat z ní počet a brát za ni
garance. A konečně – profesionalita znamená způsobilost kriticky se vymezit vůči
laickým, tedy nereﬂektujícím, neargumentujícím, jenom intuitivním a živelným přístupům; včetně způsobilosti sám se od reziduí svého vlastního laictví oprošťovat.
To nám ovšem nesmí zastřít skutečnost, že - jak jsme viděli - pedagogické dění,
výuka je také setkáním; je také vztahem aktérů tohoto dění: učitele a žáka/studenta
jakožto osobností, setkávajících se v důvěře a vzájemném spolehnutí. A toto nelze
nikdy plně profesionalizovat: Je to vztah já-ty, který oba aktéry lidsky zavazuje.
Například, podle W. Klafkiho (1977), jde o spojení pedagogickou láskou, která
je ze strany učitele klíčovým předpokladem vcítění do růstových potřeb žáka,
do jeho potřeb (byť i jakkoliv nevyzrálých, případně deformovaných) vyvíjet se
v osobnost a vcházet do života jako utvářející se já, opírající se o vzor učitelovy
osobnosti. Profesionalizace hrozí tuto dimenzi převrstvit něčím cizorodým, toliko
instrumentálním, co v posledku napomáhá nahrazování osobnostního růstu dítěte
raﬁnovaně uplatňovanými požadavky na jeho pouhou adaptaci. Vědnost, profesnost
musí být při svém plném uplatnění doplněna vcítivou moudrostí. Profesní rozvoj
nesmí kultivaci této stránky učitelství opomenout - i jí musí dát plné vyznění.

1 PROFESNÍ ROZVOJ UČITELŮ A ZMĚNA
POŽADAVKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ
1.1 MODELY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
V HISTORII ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ
Jana Kohnová
Abstrakt: Studie pojednává o profesním rozvoji učitelů, zvláště o jedné jeho součásti – o dalším vzdělávání učitelů. Uvádí proměny tohoto vzdělávání v kontextu
souboru současných globálních „civilizačních“ změn, ale i přehled vývoje dalšího
vzdělávání učitelů v historii českého školství. Na vybraných modelech jsou představeny základní a charakteristické rysy tohoto vzdělávání, které měly vliv na rozvoj
kvality pedagogických činností učitele.
Klíčová slova: učitel, profesní rozvoj, školní vzdělávání, pojem „změna“, systém
a historie dalšího vzdělávání učitelů, školská legislativa, partikulární školy, učitelské
konference, okresní pedagogická střediska, akreditační komise, kariérní systém

Úvod
Profesní rozvoj učitelů je jednou ze základních podmínek udržení kvality školního
vzdělávání a jeho rozvoje. Za profesní rozvoj, tedy i profesní rozvoj učitelů je považována jakákoliv činnost, kterou se rozvíjejí individuální vědomosti, schopnosti,
dovednosti a další charakteristiky profese (OECD, 1997). Profesní rozvoj učitelů
má tři základní složky – je to nejen institucionální další vzdělávání učitelů, ale i sebevzdělávání, a také jsou to a velmi významně – znalosti, zkušenosti a dovednosti
získané profesní praxí učitele. Tyto tři součásti profesního rozvoje se navzájem
doplňují a pro profesní rozvoj jednotlivce (a kvality školy) jsou všechny tři nezastupitelně významné.1
V posledních desetiletích se na kvalitu školního vzdělávání zaměřuje řada výzkumů a odborných studií, ale také vzdělávací politika, a to nejen v České republice, není to jen lokální téma, ale lze říci, že má globální rozměr. Tato otázka není
ústřední pro toto pojednání, ovšem je třeba uvést několik poznámek k tomu, jak
je v tomto širokém diskursu viděno školní vzdělávání, jak je vymezena (a nakolik
1
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Toto téma je rozsáhleji pojednáno v publikaci Další profesní vzdělávání učitelů a jejich profesní
rozvoj (Kohnová, 2004)
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odlišně) požadovaná kvalita vzdělávání, jaké jsou nároky a požadavky na funkci
školy, jaké jsou požadavky na pedagogickou práci učitele, tedy na jeho vzdělání
a profesní přípravu i profesní rozvoj. V úvodní studii této publikace, kde nastoluje
prof. Helus otázku, zda profesní rozvoj „Lépe, anebo i jinak?“, jsou uvedeny tematické okruhy, jimž by měla být věnována pozornost ve stávající diskusi. Jsou
to změny podmínek práce učitele, změna školního prostředí i nároků. Jsou zde
rozvedeny i oblasti, v nichž je potřebná „doprofesionalizace“ učitelů, ale i další pro
studie o pedagogické práci učitele významné a inspirující myšlenky.

1 Školní vzdělávání a další vzdělávání učitelů
Další vzdělávání učitelů je deﬁnováno a koncipováno jako podpora pedagogické
činnosti učitelů při dosahování cílů, které jsou obsaženy v zadání zkvalitnění práce
školy a výsledků vzdělávání. Pojetí těchto cílů, tedy kvality práce školy a zvláště
„výsledků vzdělávání“ může být velmi rozdílné. Rozdílnost bude mj. dána tím,
jaký scénář školy byl či je platný v kontextu dané společnosti. Ve vazbě na tyto cíle
jsou rozdílné koncepce dalšího vzdělávání, pojetí jeho významu, podpora tohoto
vzdělávání, rozdílné jsou důrazy na obsah či metody. Odlišnosti základního pojetí
cílů vzdělávání jsou závažným problémem při komparaci a při prezentaci systémů
vzdělávání, i dalšího vzdělávání.
Proto uveďme jako první, co rozumíme pod pojmem „další vzdělávání učitelů“.
Podle deﬁnování v odborné literatuře je jedním z kritérií dalšího vzdělávání učitelů
(pedagogických pracovníků) ucelená koncepce (i když na různých úrovních – centrální, regionální či místní) tohoto vzdělávání, toto vzdělávání má být řízené a cílené
na rozvoj školy a vzdělávání. Koncepce dalšího vzdělávání učitelů sleduje širší
či speciﬁcky určené vzdělávací záměry (OECD, 1997). Další vzdělávání učitelů
neoznačuje pouze akce, na nichž jsou učitelé školeni, ale i samostudium k vymezeným a proklamovaným požadavkům, či aktivity, při kterých učitelé připravují pod
vedením školitelů či jiných osob nové strategie či postupy. Další vzdělávání učitelů
je tedy svým charakterem institucionální. Institucionální forma není podmíněna realizací aktivit na společných akcích, ale institucionálnost je dána časovým vymezením
aktivity, zadanou formou participace a přesně formulovaným programem, který je
koncipován v celkovém kontextu širších požadavků na rozvoj školy a vzdělávání.
Další vzdělávání učitelů je spojeno s nárokem na systematizaci, institucionalizaci
(ve výše uvedeném pojetí) a profesionalizaci (Kohnová, 2004). Profesionalizace
v tomto smyslu znamená jak profesionalizaci (nebo směřování k profesionalizaci)
učitelů, tak i profesionalizaci systému tohoto vzdělávání a zajištěnou nezpochybnitelnou profesní úroveň vzdělavatelů v tomto systému.
Další vzdělávání právě svým institucionálním zaměření je základním nástrojem
realizace vzdělávací politiky a základním nástrojem implementace změn ve vzdě20

lávání, ale také, jak již bylo řečeno, je nástrojem udržení stávající kvality školního
vzdělávání a jejího zvyšování. Kvalita pedagogické práce učitelů a její rozvoj však
není výlučně dán jen dalším vzděláváním.

2 Tázání po významu s důsledku změn
Jedním z velmi frekventovaných pojmů současné doby je „změna“. A školní vzdělávání, tedy také vzdělávání učitelů je požadavku změny vystaveno zvlášť silně.
Požadavek „změnit“ je různě cílen, různě zdůvodňován, různě formulován, ale
v podstatě je stále nejasný. Jisté je, že jde o změnu stávajícího, mnohdy je hodnocena jako dosažená kvalita už samotná skutečnost provedené změny. Ovšem nelze
popřít, že se nacházíme v době radikálních změn ve všech sférách individuálního
i společenského života, jak v duchovní oblasti, tak v oblasti světa člověkem vytvořeného nebo přetvářeného. Hovoříme-li o změně, je na místě otázka, kterou lze jen
obtížně odpovědět, ale měla by asi tuto éru změn provázet. Je to otázka po významu
každé změny a jejích důsledcích.
Celá sféra školního vzdělávání, ale i pojetí vzdělávání v širokém smyslu slova
jsou vystaveny mnoha vlivům a různým zájmům, což není jev nový, spíše se jedná
o jev provázející celou historii vzdělávání a modiﬁkující vzdělávání. Modely školy
a modely systému dalšího vzdělávání se vyvíjejí v kontextu celospolečenských vztahů, jsou ovlivňovány společenskými změnami, zájmy vlivných skupin politických
a ekonomických, zájmy národními i mezinárodními. Bez zohlednění kontextu, v němž se školní vzdělávání a pedagogická práce odehrává, nelze v úplnosti popisovat
stav a perspektivy profesního rozvoje učitelů, ani jeho zaměření.
„Ideologie změny“ neznamená jen dílčí účelové změny důrazu či zaměření, ale
souvisí se změnami daleko hlubšími. Skutečnost, že dochází k zásadní změně, je
mnohdy prezentována jako nová etapa lidské civilizace, je prezentována také jako
„třetí vlna“ naší civilizace, jako třetí ze základních etap – po „revoluci zemědělské“ a „revoluci průmyslové“, přichází „informační revoluce“, pro ni a pro změny,
které vyvolává, je určující rychlost a to, že její důsledky zasahují všechny složky
společnosti (Tofﬂer, Tofﬂerová, 1980, 2001).
Téma zániku, stejně jako téma přicházejícího nového věku, nového řádu, téma
změny provází celou lidskou historii. Zvláště v druhé polovině dvacátého století se
práce autorů známých jmen i práce celých vědeckých týmů zaměřují na nastávající
změny. Současná společnost získává označení, která více či méně přesně vystihují
její proměnu. Tématem jsou změny paradigmatu v oblasti vědy i vzdělávání dochází.
Tato mnohorozměrná proměna věcí a světa kolem nás má vliv i na způsob přijímání
přicházejících nebo požadovaných změn, často přijímaných jako „samozřejmost
bez alternativ“, bez pochybování. Za pozornost v tomto diskursu stojí myšlenky
Fritjofa Capry (1982, 2000), který téma změny2 nepojednává jako politolog, sociolog
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či ekonom, ale s fundovaností fyzika a s ﬁlosoﬁckým vhledem dokumentuje vývoj
a příčiny změn paradigmatu vědy i proměny pojetí světa a společnosti. Jeho komplexita stojí proti snadno kvantiﬁkovatelným modelům. Jeho idea změny „network
society“, resp. změny (či rehabilitace) pojetí lidských hodnot je možným tématem
pro úvahy o významu, cílech a charakteru vzdělávání. V posledním desetiletí vyšla
celou řada zahraničních i domácích publikací, které problematizují jednodimenzionální neoliberální pojetí světa, člověka a vzdělávání. Ze zahraničních autorů měl
velký ohlas např. Konrad P. Liessmann. Z českých a slovenských autorů vydali
a vydávají na toto téma publikace nebo odborné studie K. Keller, M. Petrusek, V.
Bělohradský, S. Štech, S. Komárek, O. Kaščák, B. Pupala a další.
V souvislosti s požadovanou a permanentní změnou, , vyvstávají otázky oprávněnosti mnohých změn. Jako reakce na předkládané „náměty“ je tematizován
např. význam školy jakožto instituce (Štech, 2011) nebo význam stability pro
školní vzdělávání – „význam školy jako statického elementu v sociální dynamice“
(Kaščák, Pupala, 2011).
Při úvahách o vzdělávání, jeho charakteru i o jeho aktérech v situaci požadavků
radikálních změn, je jednou z důležitých otázek či úkolů rozpoznání těch součástí
vzdělávání, které nelze měnit bez narušení základů a smyslu vzdělávání. Nebo
naopak – měli bychom podat důkaz, že takováto základní a neměnitelná podstata
vzdělávání neexistuje, že je cele vázáno na kontext doby. Paradoxem zůstává skutečnost, že současný, stávající stav společnosti, vzdělanosti, kultury, vědeckého
pokroku, techniky a hospodářství není výsledkem stávajícího modelu a úrovně
školního vzdělávání. Kořeny dnešního stavu světa kolem nás je nutné hledat o generaci či několik genetací zpět, navíc nejen jako výsledek školního vzdělávání.
I toto je příčinou, že vliv školního vzdělávání lze obtížně měřit. Zdůrazňována
a sledována je spíše změna školního vzdělávání jako důsledek změn vnějšího světa – hospodářských „revolucí“ a jejich požadavků. Současně je všeobecně platný
výrok, že měna světa kolem nás je založena na vzdělávání. Co tedy bylo dříve,
a co podstatného se během lidských dějin na vzdělávání, tedy v požadavcích na
profesi učitele měnilo a co zůstávalo? Dějiny ﬁlosoﬁe, dějiny pedagogiky a teorií
výchovy i jiné oblasti dějin poskytují bohatý materiál. Za reformu lze považovat
i pouhou změnu současného stavu, ovšem v oblasti tak historicky zakotvené jako
vzdělávání, je třeba znát vývoj, který stávajícímu stavu předcházel.
V další části této studie je záměrem na několika vybraných modelech dalšího
vzdělávání učitelů v minulosti českého školství poukázat, že některé aspekty tohoto
vzdělávání se opakují jako významné a trvalé.

2
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The Turning Point (1982) / Bod obratu / Wendezeit.

3 Modely dalšího vzdělávání učitelů v české minulosti
Vzhledem k rozsahu pojednání nebudeme jednotlivé modely podrobněji analyzovat.
S ohledem na výše uvedenou deﬁnici dalšího vzdělávání se budeme se zabývat
především institucionálním, legislativním a organizačním zajištěním tohoto vzdělávání, ale zdůrazníme zvláště ta speciﬁka, která podle nás ovlivňují profesní rozvoj
učitelů a mají vliv na kvalitu školního vzdělávání.
3.1 Učitelé partikulárních škol
Další vzdělávání učitelů není věcí tak novou, jak se často předpokládá. Předkládáme proto i méně známý, i když dobře zdokumentovaný příklad dalšího vzdělávání
z 16. a začátku 17. století. Z hlediska pojednávaného tématu je zajímavou kapitolou
v historii vzdělávání v Českých zemích existence určitého systému „dalšího vzdělávání učitelů“. Je to v čase výrazného rozvoje školství v Českém království v době
předbělohorské. „Praha… byla v té době – i na evropské poměry – mimořádnou
školskou metropolí“ (Pešek, 1997, s. 40).
Vedle pražské utrakvistické Univerzity Karlovy a jezuitské koleje a její řádové
akademie3 existovala v Praze i celém Českém království řada škol obou konfesí4.
Toto období je na základě dobových dokumentů velmi podrobně zpracováno, zvláště
pak systém městských partikulárních latinských škol5, což byly školy utraquistické.
Dějinám tohoto školství se věnoval kromě jiných historiků již Zikmund Winter
(1901), František Šmahel (1982), Jiří Pešek (1979, 1993, 1995, 1997) a další. Se
zohledněním tehdejšího pojetí školského systému lze v případě utraquistického školství hovořit o jednom možném modelu dalšího vzdělávání učitelů už v 16. století.
Partikulární školy připravovaly žáky ke vstupu na univerzitu. V Praze působilo
koncem 16. století dvanáct těchto škol, na začátku 17. století již sedmnáct,6 další
partikulární školy byly i v jiných městech Čech a také na Moravě. V celé tehdejší Evropě měly partikulární školy vazbu na univerzity, studenti partikulárních
3
4

5

6

založena až r. 1556
Vedle uvedených škol dvou vyznání (a dalších odlišně orientovaných náboženských komunit) byly
zde v jistém speciﬁckém postavení také školy Jednoty bratrské, srv. např. literatura a dokumenty
v publikaci J. Lapáčka Komenský a Přerov. (V této době již dlouho existovala v Českých zemích
také rozsáhlá síť farních škol).
Síť partikulárních škol navazovala v mnoha ohledech na středověký systém farních škol (Pešek,
1993).
Takové množství „partikulárních“ škol, připravujících žáky pro přijetí na univerzitu, lze srovnávat
snad jen s Amsterodamem a Londýnem (Pešek, 1997, s. 40); kromě městských partikulárních škol
byly v Českém království školy u většiny far, tedy v každé větší obci (srv. mapa škol v českých
zemích v době předbělohorské v Muzeu J. A. Komenského v Přerově), samozřejmě jinou otázkou
je kvalita vzdělávání na farních školách.
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škol se stávali studenty univerzity, učiteli na těchto školách byli často absolventi
univerzity. Zvláštností českých partikulárních škol bylo jejich přímé propojení
s pražskou univerzitou. (Svatoš, 1992) Tyto školy byly pražskou univerzitou řízeny
a pedagogicky obsazovány. Učiteli se stávali studenti univerzity, kteří po několika
málo semestrech nastoupili na některou partikulární školu do nižší učitelské funkce
a současně se samostatně na základě zadané literatury připravovali na bakalářské
zkoušky (Pešek, 1997, s. 42).
Učitelé partikulárních škol vyučovali pod dozorem správce školy, většinou již
graduovaného bakaláře, který také studoval a usiloval o titul magistra. V Praze působící učitelé mohli navštěvovat přednášky a disputace. Rektor obsazoval přednostně
místa v Praze učiteli, kteří měli před bakalářskými nebo magisterskými zkouškami.
Systém městských partikulárních latinských škol byl organizovaný a řízený
rektorem univerzity a byl propojen s pedagogickým působením univerzity. Rektor
byl nejvyšším správcem celého tohoto školského systému v Čechách i na Moravě. Učitelé nepodléhali univerzitě pouze v souvislosti s dokončováním studia
a získáním univerzitního gradu, ale také v oblasti svého pedagogického působení.
S postavením učitele jako studenta však bylo podporováno i jeho studium k získání
univerzitního titulu.
„Péče rektora“ o pedagogickou činnost učitelů v partikulárních školách stojí
za pozornost. Rektor k sobě povolával k přezkoušení a k pedagogické instruktáži
správce škol, sám jezdil na inspekce na jednotlivé školy a spolupracoval s inspektory,
které pro dohled nad latinskými školami jmenovala městská rada. Rektor posílal
na školy vyučovací pomůcky, ukázky učebnic a další školské literatury.7 Zvláště
začínající učitele instruoval v dopisech ohledně jejich pedagogických povinností
a poskytoval jim rady. (Pešek, 1997) Bylo to vzdělávání zaměřené na prohlubování
znalostí v oblasti pedagogické, zaměřené na jejich učitelské působení.
Máme-li tento model shrnout, jedná se skutečně o další vzdělávání učitelů. Je
problematické užít současná kritéria, když se jedná o dobu, kdy charakteristika
profese učitele nebyla kodiﬁkována, ani požadavky na jeho studium a na dobu
studia. Skutečností však je, že šlo o vzdělávání podložené řádem, byl to učební
řád Ordo studiorum docendi litterar in scholis civitatum regni Bohemiae (1586).
Speciﬁkem byla rektorem řízená „rotace učitelstva“, která mj. uniﬁkovala způsob
a úroveň výuky prakticky v celých česky hovořících oblastech Čech a části Moravy
(Pešek, 1993, s. 34). Toto (další) vzdělávání se zakládalo na individuálním vedení,
individuální podpoře pedagogické činnosti učitele, na její kontrole a hodnocení.
Současně zde byla jasná jednotná koncepce tohoto systému, zadávaná literatura
a podávané instrukce určitým způsobem sjednocovaly obsah tohoto vzdělávání.

Zajímavé je zdůvodnění významu těchto škol, kde nešlo nejen o přípravu na
budoucí povolání (to zčásti plnily již nižší třídy či jiné „školy“). Význam je chápán
z hlediska celospolečenského a posláním partikulárních škol bylo tedy především
„položení etických a morálních norem pro soužití v městském kolektivu“, dalším
úkolem byla „výchova inteligence, nezbytná pro řádný chod městského organismu“
a „pro další přenos intelektuálních a ideologických hodnot uvnitř stávající společnosti i na generace příští“ (Pešek, 1997, s. 38)8. Vztáhneme-li tuto charakteristiku
na hodnocení a cíle práce učitele, je význam rozvoje pedagogické práce univerzitou,
resp. přímo rektorem univerzity v uvedené době zvláště významný.
V souvislosti s výše pojednávanou problematikou změny, lze dobu 16. století
považovat, zvl. pro oblast vzdělávání, za dobu výrazné změny. Teprve po r. 1500
dochází k masovému rozšíření knihtisku, do té doby je škola založena na předávání
informací cestou „hlas a sluch“, tedy pouze na memorování. I na univerzitách bylo
před významnějším rozšířením knihtisku memorování základní formou výuky,
jen část studentů byla plně gramotná (Pešek 1997, s. 40). Přechod k výuce, kdy
význam získává „zrak“, kdy paměť přestává být jediným „úložištěm informací“,
byl v oblasti vzdělávání zásadní změnou, ne nepodobnou dnešním technologickým
proměnám.
3.2 Počátky novodobé školské soustavy a další vzdělávání učitelů
Jak již bylo uvedeno, je další vzdělávání učitelů vždy ve vazbě na školský systém.
Ve střední Evropě, i když s různými modiﬁkacemi, prakticky stále trvá školský
systém, zavedený tereziánskou školskou reformou.9 V Českých zemích a v celé
Habsburské monarchii jsou tyto reformy začátkem vzdělání pro všechny vrstvy
obyvatelstva, vedou ke zvýšení úrovně školního vzdělávání a jsou významné i pro
rozvoj učitelské profese. Školní řád Allgemeiner Schulplan für die deutschen
Normal-, Haupt- und Trivialschulen in sämmtlichen k. k. Erblanden z roku 1774,
zpracovaný Janem Ignácem Felbigerem, stejně jako následně i jeho Kniha metodní
měly význam i pro učitele ve školní praxi.
Na (další) vzdělávání učitelů byly zaměřeny učitelské časopisy už z přelomu 18.
a 19. století. Již od počátku 19. století existovala řada aktivit zaměřených na podporu pedagogické práce učitelů. Byly to aktivity samotných učitelů, vzdělávacích
spolků, přes Porady učitelské při Budči pražské až k po návrhy školských reforem
a požadavků na zajištění odpovídajícího učitelské vzdělávání.10 Již ve 30. letech
19. století se věnoval Josef M. Bačkora vzdělávání i dalšímu vzdělávání „učitelů
opatroven“. Pro tyto učitele/pečovatele zřídil i cvičnou školu. (Kohnová, 2004) Přes
8

7
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Zvláště J. Pešek vyzvedává rektora Martina Bacháčka z Nauměřic.

9
10

Pešek cituje Palackého (ČČH, 1970).
Podobný význam mají i něco dřívější reformy pruského školství.
Více viz Kohnová, 2004.
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četnost, význam i úroveň těchto mnohdy léta trvajících a rozsáhlých aktivit nešlo
o ucelený systém dalšího vzdělávání.
Počátek legislativně podloženého a pro celý stát platného jednotného dalšího
vzdělávání je dán až Zákonem říšským č. 62 ze dne 14. května 1869, jímž ustavují se
pravidla vyučování na školách obecných. Tímto školským zákonem je v legislativě
a ve vzdělávací politice zaveden pojem „další vzdělávání učitelů“. Významné je
vymezení dalšího vzdělávání a ustanovení základních komponent modelu dalšího
vzdělávání učitelů platného pro království a země v říšské radě zastoupené, tedy
pro všechny země Rakouska-Uherska.
V tomto zákoně je celá kapitola zaměřená na další vzdělávání. Je to kapitola IV.
s názvem „O dalším vzdělávání učitelů“, kde pět paragrafů (§§ 43-47) vymezuje
organizaci, podmínky a zaměření dalšího vzdělávání. Zákon hovoří o pedagogickém
a vědeckém dalším vzdělávání učitelů, předpisuje pravidelné konání učitelských
konferencí, kdy účast na okresních konferencích, které se konaly minimálně jednou
ročně, byla povinná (§ 45). Zákon také ustanovuje, že se na učitelských ústavech
budou konat kurzy dalšího vzdělávání, k účasti na nich vyzýval učitele zemský školní úřad. Podle tohoto zákona měly být v každém okrese zřízeny učitelské knihovny
a na podporu dalšího vzdělávání vydávány školní časopisy. V takto legislativně
předepsaném modelu dalšího vzdělávání jsou obsaženy základní prvky podpory rozvoje učitele, nejen kurzy a vzdělávání založené na společné diskusi, výměně názorů
a zkušeností na konferencích (jejich obsah a zaměření zákon také speciﬁkuje), ale
také podpora sebevzdělávání zajištěním dostupnosti odborné literatury. Významnou
složkou tohoto vzdělávání, vedle kurzů pořádaných institucemi vzdělávajícími
učitele, jsou konference, jejichž tradice byla převzata již z doby předbřeznové. Tyto
konference měly význam nejen v tom, že učitelé získávali nové poznatky z oblasti
pedagogických věd i vyučovaných oborů, ale tyto konference byly významnou
formou „vzájemného vzdělávání“. Byly zde diskutovány metodické a didaktické
postupy11, byla to nejen výměna zkušeností, ale učitelé byli vedeni k reﬂexi své
pedagogické práce. Tradice učitelských konferencí pokračovala i ve 20. století.
3.3 První Československá republika
V době první Československé republiky bychom mohli uvést několik modelů dalšího vzdělávání učitelů. Jako v celém společenském životě, tak i v oblasti školství
panovala výrazná občanská angažovanost. O další vzdělávání učitelů významně
pečovaly učitelské organizace, kterých byl velký počet. Úsilím těchto učitelských
organizací byly založeny pro další vzdělávání učitelů v Praze a v Brně jejich vlastní
11
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Jak bylo opakovaně ověřeno v uvedených ve výzkumech z let 1992-1997, považují učitelé za jeden
z hlavních zdrojů pomoci při svém vzdělávání v oblasti metodické diskuse se svými kolegy.

(nestátní) Školy vysokých studií pedagogických. Četné aktivity učitelských organizací měly na rozvoj prvorepublikového školství jistě silný vliv a byly významné,
ale dají se charakterizovat jen jako dílčí modely. Lze předpokládat, že tato aktivity
byly zúročeny v legislativě týkající se učitelstva přijaté v letech 1945-1946.
Kromě úsilí o své další vzdělávání u učitelů základního školství byl pozoruhodný rozsah a zaměření dalšího vzdělávání, které pro sebe, pro svoji učitelskou
kategorii pořádaly učitelky mateřských škol. Výše jsme uvedli dlouhou tradici úsilí
o vzdělávání pedagogů pro tuto věkovou skupinu. Ve 20. a 30. letech 20. století
bylo učitelství mateřských škol již doménou žen. Svaz čs. učitelek mateřských
škol pořádal se svolením ministerstva školství vysokoškolské kurzy, na nichž
přednášeli vysokoškolští učitelé, tyto učitelky také participovaly na vzdělávacích
kurzech institucí zřízených učiteli škol obecných a měšťanských. Významná byla
pro další vzdělávání učitelek mateřských škol pražská Studovna jako středisko
dalšího vzdělávání, odborné informační centrum, ale i kulturní a společenské.
Studovna byla zaměřena také na výzkum, např. ve spolupráci s lékařskou fakultou
(Macháčková, 2001).
Jako model dalšího vzdělávání za první republiky lze představit model daný
ministerstvem školství a osvěty (srv. Placht, Havelka, 1934, s. 275 a n.)12 Systém
dalšího vzdělávání vycházel ze systému daného uvedeným školským zákonem
z r. 1869, upraveným Řádem školním a vyučovacím v r. 1925. Byly to opět povinné
konference, o jejichž významu jsme se zmiňovali výše. A také vzdělávací kurzy
a podpora knihoven.
Významným rysem tohoto modelu byla role ředitele školy a jeho odpovědnost za
další vzdělávání a úroveň učitelského sboru. Důležité byly v tomto smyslu zmiňované povinné a každý měsíc pořádané školní konference – „společný rozhovor o všech
pedagogických a administrativních záležitostech“. Takováto konference vyžadovala
pečlivou přípravu ředitele, jak organizační a manažerské zajištění, tak i odbornou
přípravu. Ředitel sám zajišťoval proškolení učitelů v aktuálních bodech.
Základní program konferencí zajišťoval systematické a aktuální seznamování s legislativou a školskými předpisy a vzájemnou informovanost o potřebách
a problémech vlastní školy. Součástí programu byla rozprava o důležitých nových
pedagogických a literárních publikacích, byly předvedeny ukázky nových didaktických pomůcek, které škola obdržela. Součástí školní konference byly referáty
učitelů vědeckého zaměření nebo pedagogicko-didaktického obsahu, zaměřené na
aktuální otázky (Placht, Havelka, 1934). Tyto prezentace umožňovaly vhled do
problematiky jiných předmětů a jistým způsobem propojovaly témata vzdělávání
nebo aspoň poskytly představu o jiných oblastech, ve kterých jsou jejich žáci
12

Placht,O. a F. Havelka (1934), odd. III. další vzdělávání učitelstva.
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vzděláváni. Vzhledem k náročnosti programu, zapojení učitelů a jejich referátům
vyžadovala tato konference dlouhodobější přípravu některých bodů, vzhledem ke
krátkému časovému odstupu konferencí, se mnohé otázky stávaly permanentním
tématem učitelů, což k profesnímu rozvoji také přispívá.
V tomto modelu dalšího vzdělávání učitelů hrál významnou roli ředitel školy,
významnou skutečností byl důraz na znalost vlastní školy a jejích problémů, vzájemná komunikace učitelského sboru. Pro další vzdělávání učitelů byla důležitá
spolupráce ředitele školy se školní inspekcí a se školským úřadem, zvláště při
hodnocení kvality pedagogické činnosti učitelů a jejich následném vysílání na
vzdělávací kurzy.
3.4 Modely dalšího vzdělávání učitelů po roce 1945
Rok 1945 je pro československé školství rokem zásadní změny pro vzdělávání
učitelů, nejen kvůli prezidentskému dekretu, který uzákonil vysokoškolské studium
pro učitele všech stupňů a druhů škol13. Jedná se o systémové zajištění vzdělávání
i dalšího vzdělávání učitelů. Kromě zřízení pedagogických fakult při univerzitách,
byl založen Výzkumný ústav pedagogický J. A. Komenského v Praze, jeho pobočka
v Brně, a Výzkumný ústav pedagogický v Bratislavě. Ústavy řídily činnost krajských
a okresních pedagogických sborů, což byla základní struktura pro další vzdělávání
učitelů. Přes různé změny, politické, organizační i názvů institucí, tento základní
model institucionální struktury dalšího vzdělávání učitelů (DVU) zůstal až do roku
1989. Další vzdělávání bylo po r. 1958 zcela v resortním řízení, i když v určitých
obdobích byly dalším vzděláváním (postgraduálním studiem) pověřovány vysoké
školy.14 Byl to třístupňový centralistický model, dá se označit jako „kaskádový“,
i když s jistou rezervou. Podobné modely systému dalšího vzdělávání učitelů byly
i v některých dalších zemích střední Evropy. V letech 70. a 80. se tento systém v zemích střední Evropy výrazně podobal, nejvíce se sjednocoval model organizačního
uspořádání i obsahového zaměření dalšího vzdělávání v zemích tzv. „východního
bloku“. Legislativní systém a další vzdělávání učitelů pro jednotlivé typy a stupně
škol jsou podrobně zpracované v odborné literatuře,15 další vzdělávání učitelů se
s jistými proměnami prakticky odehrávalo v uvedeném systému.
Základní struktura systému dalšího vzdělávání odpovídala modelu založenému
v r. 1945 prezidentským dekretem.16 Ministerstvu školství podléhající Ústřední
13
14

15
16

28

Dekret prezidenta č.132/1945 Sb., O vzdělání učitelstva.
Podrobněji, včetně přehledu legislativy a legislativních změn: Kohnová, J. Další vzdělávání učitelů
a jejich profesní rozvoj (2004), s. 38–40, 101–102.
srv. např. Kohnová 1995, 2004 aj.
Dekret prezidenta č. 133/1945 Sb., kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose
Komenského.

ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků (ÚÚVPP) řídil činnost krajských
pedagogických ústavů (KPÚ)17, které byly v každém krajském městě. V každém
okrese bylo okresní pedagogické středisko (OPS), které podléhalo KPÚ. Systém
DVU v Československu v posledních letech před rokem 1989 byl postaven na odpovídajících legislativních základech – kromě zákonů to byly vyhlášky č.89/1977 Sb.,
č. 60/1985 Sb., č. 61/1985 a výklad k ní z r.1987. Tento model odpovídal systému
doporučovanému v materiálech EU i OECD a byl transformovatelný.
3.5 Situace v dalším vzdělávání učitelů po roce 1989
Po roce 1989 vzniká v řadách učitelů řada iniciativ, které se významně podílely
a mnohé stále podílejí na zkvalitňování práce škol. Jejich činnost je zaměřena také
na další profesní rozvoj, zvláště v předmětovém vzdělávání jsou významně aktivní
učitelské asociace pro jednotlivé předměty, ale stejně tak důležitou roli hrají další
učitelské asociace. Situace v oblasti dalšího vzdělávání učitelů se však za celou dobu
od roku 1989 nestabilizovala, funkční systém dalšího vzdělávání přes opalované
pokusy nevznikl.
V úvodu pojednávanou otázku změn a proměn zasahujících celou civilizaci,
a tedy i školství jsme demonstrovali na příkladu dění v oblasti dalšího vzdělávání
učitelů po roce 1989 Nestabilita v požadavcích na vzdělávání, ale především výše
uvedené neustávající změny v oblasti systému dalšího vzdělávání, změny, resp.
rušení institucí fungujících kvalitně a ve prospěch deklarovaných požadavků,
nezohlednění ověřených metod a forem, jsou jedním, ne-li hlavním důvodem, proč
nevznikl funkční systém podpory profesního rozvoje.
Výše uvedený systém dalšího vzdělávání učitelů existující před rokem 1989
byl zrušen. Při novelizaci zákona č. 76 z roku 1978 (o školských zařízeních) byly
v novém znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb. vypuštěny §§ 37, 37a, 38. Takto ČNR
zrušila instituce, jejichž základ byl položen dekretem prezidenta č. 133/1945 Sb.,18
o zřízení Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského, aniž poslanci zvažovali otázky dalšího vzdělávání učitelů. Zrušena byla celá resortní síť ministerstva
školství pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), tedy zařízení
na všech úrovních okresní pedagogická střediska, krajské pedagogické ústavy
i Ústřední ústav pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Reakcí na toto zrušení institucionálního systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl v letech 1991–1995 vznik velmi speciﬁckého modelu dalšího
vzdělávání učitelů. Tento model vytvořili učitelé a ředitelé škol ve spolupráci
17
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Celý název byl KPÚ a jméno města, kde měl sídlo (např. Krajský pedagogický ústav Plzeň), obdobně
OPS.
op. cit. Dekret prezidenta ...
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s okresními školskými úřady. Nový zákone č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství zřídil školské úřady. Tento zákon umožňoval (ale nestanovil jako
povinnost), aby školský úřad zakládal zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Díky iniciativě některých pracovníků školských úřadů a aktivitě učitelů
a ředitelů škol (zvl. základních), byla v poměrně krátké době obnovena činnost
institucí na okresní úrovni. Z celkového počtu 83 okresů se obnovily instituce pro
DVPP v 80 okresech ve spolupráci se školským úřadem, v dalších třech okresech
DVPP zajišťoval jiný subjekt. Učitelé a ředitelé školských úřadů (z velké části bývalí
učitelé) vycházeli ze zkušeností s minulým modelem DVPP. Ve většině okresů se
obnovila síť okresních metodiků (68) a činnost metodických kabinetů (63), což lze
považovat za obzvláště významné.
Protože tato okresní pracoviště vznikala spontánně, bez užší spolupráce, vznikly
tři typy zařízení: 1) DVPP zajišťoval přímo školský úřad, 2) bylo založeno samostatné pracoviště, 3) DVPP zajišťovalo středisko služeb školám. Tato zařízení se lišila
názvy, měla rozdílné statuty i zřizovací listiny. Rozdílný byl také podíl učitelů, kteří
aktivně spolupracovali s okresním zařízením, ale celkově se dá hovořit o vysoké
míře zapojení učitelů nejen jako účastníků, ale i dobrovolných spolupracovníků – na
některých okresech je uvedeno až 350 aktivních spolupracovníků okresního zařízení. Činnost okresních zařízení byla paralelní s nabídkou DVPP dalších institucí
a vysokých škol, jak uvedeme níže. Činnost okresních zařízení představovala velmi
širokou nabídku a vysoký počet vzdělávacích akcí, které byly zaměřeny na oborové didaktiky širokého spektra, na vědecké vzdělávání vztahující se k jednotlivým
předmětům či k pedagogicko-psychologické oblasti. Metodické kabinety měly ve
všech okresech zaměření na podobné oblasti (a to dokonce sloučení skupin předmětů
ve smyslu současných RVP), ale existovaly také kabinety pro vzdělávání ředitelů,
učitelek mateřských škol. Okresní zařízení prováděla rozsáhlou servisní podpůrnou
činnost pro pedagogickou činnost o profesní rozvoj učitelů (knihovny, videotéky,
publikační činnost, nabídka a distribuce učebnic a didaktických pomůcek, video
a audio programů, tvorba didaktických pomůcek apod., to vše z velké části za aktivní
spoluúčasti okresních metodiků a učitelů. Kromě toho byly u okresních středisek
soustředěny poradenské služby (metodicko-didaktické, pedagogicko-psychologické,
manažerské, výchovného poradenství, právnické atd.) (Kohnová, 1996, 1997).
Prvním zásahem do tohoto fungujícího modelu byla v r. 1996 změna ﬁnancování
DVPP – ﬁnanční prostředky začaly být přidělovány přímo školám. To znamenalo,
že se mohly realizovat jen kurzy DVPP, které platila za učitele škola, na žádné výše
uvedené služby a funkce okresních středisek, nebyly poskytovány žádné ﬁnanční
prostředky. Ještě nějaký čas mohly být okresní instituce podporovány školskými
úřady, ale způsob přidělování ﬁnančních prostředků školským úřadům se změnil
natolik, že i tato možnost se výrazně omezila. Na některých okresech ředitelé škol
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ve snaze o zachování alespoň některých funkcí okresních zařízení vyčleňovali
po jistou dobu určitou částku z přidělených ﬁnančních prostředků, aby podpořili
činnosti zajišťované pro školy a učitele na celookresní úrovni.
Dalším narušením tohoto systému bylo „zvýšení přímé vyučovací povinnosti“,19
které mj. zrušilo snížený úvazek okresním metodikům, takže byla výrazně omezena činnost metodických kabinetů i počet vzdělávacích akcí. I když se výše přímé
vyučovací povinnosti po nějakém čase vrátila na původní výši, výhody pro okresní
metodiky už obnoveny nebyly.
Deﬁnitivní zrušení tohoto autonomně vzniklého modelu DVPP přinesla v roce
2000 reforma státní správy a samosprávy, tedy zrušení školských úřadů. (Kohnová,
2004, s. 101–119, 126–141). Toto období proměn a aktivit v dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je rozsáhle zdokumentováno v několika výzkumech.20
Na rozdíl od zdařilé obnovy sítě zařízení pro DVPP na úrovni okresů v 90. letech se obnova krajských zařízení uskutečnila jen částečně. Krajské pedagogické
ústavy se podařilo obnovit jen tři.21 Ty zůstaly se stejným personálním vedením, se
stejným zaměřením činnosti, i když pod jiným názvem – v Praze, Plzni a Českých
Budějovicích. Brněnský KPÚ se stal součástí Masarykovy univerzity, také pod
stejným vedením a se stejným zaměřením. Nástupnická instituce v Hradci Králové
byla obnovena až později. Na Moravě se přes úsilí ministerstva nedařilo krajská
zařízení obnovit, stejně jako v dalších českých krajích. Nelze tedy hovořit o síti či
modelu, i když v oblasti DVU byla tato zařízení důležitá a významně se na dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků podílela (Kohnová 2004, s. 114-126)22.

19
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Příkaz ministra č.10/1997.
1) Systém dalšího vzdělávání učitelů a servisní střediska pro učitele v regionu, resortní výzkumný
projekt. 1992. Garant J. Kohnová, PedF UK, 196 str., rukopis. K dispozici ÚPRPŠ PedF UK,
autorka.
2) Další vzdělávání učitelů základních a středních škol jako prostředek transformace českého
školství, resortní výzkum 1993 I/1/2. Garant J. Kohnová PedF UK Praha. Publikováno v r. 1995.
3) Další vzdělávání učitelů na okresní úrovni, resortní výzkum MŠMT ČR – RS 95 RS 439. Školská politika. 1995. Garant J. Kohnová, PedF UK, rukopis, 114 s. K dispozici ÚPRPŠ PedF UK,
autorka.
4) Další vzdělávání učitelů na okresní úrovni, resortní výzkum MŠMT ČR – RS 95 RS 439 – pokračování. 1996. Garant J. Kohnová, PedF UK, rukopis, K dispozici ÚPRPŠ PedF UK, autorka.
Přesně lze říci, že se jedná o ty KPÚ, jejichž ředitelé se postavili proti rušení systému a jednali tak
dlouho, až se změnily názory ministerstva a tato pracoviště byla místo zrušení jen transformována
do pedagogických center (s rozdílnými názvy).
Na činnost těchto center byl zaměřen výzkum Development and Marketing Consultancy for In-Service Teacher Training Institutions in the Czech Republic. Phare Res. WP4/1/T9204/2401/L013.
Garanti Cauwenberghe-Quax Carla a Kohnová Jana. Tiskem vyšlo: KPC Hertogenbosch 1997,
česky PC Plzeň 1997.
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Ústřední instituce nebyla obnovena. Teprve od dubna roku 2005 měl resortní
systém opět ústřední instituci – založením Národního institutu dalšího vzdělávání.
Ten vznikl sloučením čtrnácti pedagogických center, která byla ministerstvem
založena v r. 2000 po zániku výše uvedené sítě dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (v r. 2013 se plánuje jeho zrušení23).
Pro období od roku 2000 lze obtížně prezentovat nějaký model dalšího vzdělávání
učitelů (pedagogických pracovníků). Existují či existovaly vedle sebe čtyři skupiny
vzdělávacích zařízení, které nabízejí a nabízely vzdělávací programy:
1) pedagogická centra v krajských městech spadající pod MŠMT (resortní);
2) zařízení pro DVPP zřizovaná kraji;
3) pedagogické fakulty a příp. jejich centra CŽV nebo DVU, a další vysoké školy,
opět v krajských městech;
4) rozsáhlá a nepřehledná skupina dalších právních subjektů i fyzických osob, které
nabízejí a realizují akce DVPP.
Celkem nabízí další vzdělávání pedagogických pracovníků již několik let stabilně
okolo 600 institucí a jednotlivců, aktuálně je nabízeno asi 20 000 akreditovaných
programů.24 Celá tato oblast je zcela liberalizovaná a otevřená. Současný stav je
velmi nepřehledný.
Zastřešujícím orgánem pro DVPP je Akreditační komise MŠMT pro DVPP. Tato
komise je dána zákonem č. 563/2004 Sb. (ve znění novely č. 198/2012 Sb.) a jejím
úkolem je garantovat odpovídající úroveň kvality nabízených programů DVPP.
Komise cca pětkrát do roka hodnotí žádosti o akreditaci, ale legislativa i prováděcí
předpisy umožňují neudělit akreditaci jen programům, které by ve svých důsledcích
mohly vést k poškození fyzického nebo duševního zdraví dětí. Je pravdou, že komise
velkou část programů vrací k přepracování, oponenti uvádějí připomínky k částem,
které je třeba upravit, doplnit či odstranit. Avšak kontrola kvality realizovaných
programů je neuskutečnitelná z důvodu nedostatku pracovníků pro takovou kontrolu,
resp. legislativa s ní nepočítá. Nastavení kritérií, která by zajišťovala kvalitu nikoli
jen programů, ale samotných vzdělávacích institucí je velmi liberální, důsledkem
toho je ona nesystémovost nabídky a toho, že programy v oblasti DVPP nesledují
rozvoj profesních kompetencí v nějakém systémově propracovaném, navazujícím
souboru vzájemně propojených témat. Především nabídka programů průběžného
vzdělávání, tedy těch programů, které nejsou zaměřeny na získání kvaliﬁkace,
ale primárně právě na profesní rozvoj nemá nikterak výrazně cílené zaměření.
Většina programů je v rozsahu 4–6 hodin, bez vzájemné provázanosti. Otázkou
23
24
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V r. 2013 se plánuje zrušení NIVD,
Čerpáno z podkladů AK pro DVPP MŠMT.

tedy je, zda lze při takto rozpadlém systému dosáhnout zkvalitnění pedagogické
práce učitelů.

Závěr
Uvedené modely dalšího vzdělávání učitelů dokumentují skutečnost, že pokud stát,
společnost, městská komunita či jiný subjekt odpovědný za školy usiluje o rozvoj
školství a o zvýšení jeho kvality, pak je školský systém vázán na určitý systém další
vzdělávání učitelů. Takové další vzdělávání učitelů vychází z centrálně stanoveného
jednotného řádu (zákona) pro systém školního vzdělávání, příp. i ori systém dalšího
vzdělávání učitelů. Tyto modely i při své rozmanitosti vykazují některé společné
charakteristiky, které jsou pro podporu pedagogické činnosti učitele významné, je
zde zřetel na podporu pedagogické činnosti učitele, jeho didaktickou/metodickou
přípravu Toto další vzdělávání věnuje zvláštní zřetel začínajícím učitelům a současně
zdůrazňuje význam vzdělávání ředitel/správců škol a jejich odpovědnosti za kvalitu
školy. S dalším vzdělávání učitelů je spjata podpora šíření literatury a časopisů (či
osobních dopisů rektora). Důležitou součástí jsou kurzy pro učitele, konference
a vzájemné diskuse.
V současné době připravuje ministerstvo tzv. kariérní systém, zatím nejsou jeho
návrhy dopracované. Základní principy tohoto připravovaného systému jsou uvedeny v příloze této publikace. Kariérní systém byl zaveden v okolních zemích, pojednání o polském a slovenském modelu je v další části této kapitoly. Připravovaný
systém v České republice se v základním pojetí od obou uvedených výrazně neliší.
Zkušenosti s tímto pojetím dalšího vzdělávání, především s principem hodnocení
pedagogických kompetencí učitelů, vyhodnocení vlivu takto pojatého profesního
rozvoje na rozvoj škol a jejich kvality, jsou zajímavým a důležitým materiálem pro
analýzu a případnou modiﬁkaci připraveného modelu.
Modely dalšího vzdělávání učitelů vedoucí k atestacím apod. jsou navrhovány od
počátku padesátých let minulého století. Už v 90. letech byly mnohé návrhy publikovány, často jako výsledek výzkumů. Žádný z návrhů koncepce, i když schválený
grémiem ministra, projednán náměstky atd., nebyl uveden do praxe. Některé tyto
koncepce obsahovaly návrhy, které se v souvislosti se zkušeností polskou a slovenskou ukazují jako zásadní pro komplexní posouzení pedagogických kompetencí
učitele. Z těchto zkušeností je zřejmé, že při přípravě požadavků pro postup učitele
do vyšší kategorie je primární, aby plnění podmínek pro kariérní postup nezhoršilo
kvalitu jeho práce ve škole a aby se nesnížily výsledky vzdělávání u jeho žáků.
Úvodní úvahy zaměřené na problematiku změny považujeme za důležité východisko při koncipování reforem či při tvorbě koncepcí nových projektů. Nelze než
uznat skutečnost změn kolem nás, nutnost změn v oblasti vzdělávání. Ale jakých?
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Opět je otázkou co odstranit, co zachovat, co měnit, co rozvíjet? Co je z mnoha
důvodů pro vzdělávání zásadní? Takovéto otázky se týkají i systému dalšího vzdělávání učitelů.
V uvedených modelech z historie dalšího vzdělávání v Českých zemích a Československu jsme poukázali i na některé formy profesního rozvoje učitelů, které nebyly
realizovány mimo školu, naopak byly svázány s pedagogickou činností učitele25.
Pokud má být navrhovaný kariérní systém smysluplný a přispět ke zvýšení pedagogických kompetencí učitele, měl by být spjat s posuzováním těchto kompetencí.
Pojem kompetence je ovšem nadužíván a není vždy jasný jeho význam. Domníváme
se, že pro připravovaný koncept profesního rozvoje a kariérního systému by mělo
platit následující vysvětlení tohoto pojmu: „Kdo jedná kompetentně, disponuje
nejen věděním, nýbrž je prokazatelně schopen zvládat náročné reálné situace, a to
nejen jednorázově, nahodile, ale opakovaně na úrovni, která přiměřeně garantuje,
že kompetentní jednání i v nové situaci adekvátně zvládne.“ (Klieme, Hartig,
2007, s. 14). Tuto deﬁnici lze pro hodnocení pedagogické činnosti učitele vyložit
jednoznačně tak, že posuzování by mělo být formou hospitací („kompetentních“
odborníků) přímo v hodinách učitele, jehož profesní úroveň je hodnocena. Další
doklady jsou pro hodnocení učitele také významné (portfolio, účast na kurzech
DVPP, výsledky žáků apod.), ale jejich funkce je jen doplňující. Z výše uvedených
skutečností je zřejmý význam hodnocení přímé pedagogické činnost učitele, jeho
pedagogických schopností, jeho práce ve třídě a s dětmi. Takto chápané hodnocení
kvality pedagogické práce učitele by mělo být zohledněno v koncipování profesního
rozvoje učitelů.

25
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V současných návrzích systému DVPP je nedoceněna např. činnost okresních metodiků a význam
metodických center.

1.3 MODEL PROFESIJNÉHO ROZVOJA
UČITEĽOV NA SLOVENSKU, JEHO PREMENY
A PERSPEKTÍVY
Ivan Pavlov
Abstrakt: Príspevok popisuje súčasnú situáciu v profesijnom rozvoji učiteľov na
Slovensku. Prezentuje komponenty systému podpory profesijného rozvoja (motiváciu, sústavu poskytovateľov, model ﬁnancovania, vzdelávacie potreby a programy,
profesijné kompetencie a štandardy, procesy učenia sa), ktoré sú potrebné pre jeho
optimálne fungovanie.
Kľúčové slová: učitelia, profesijný rozvoj, kontinuálne vzdelávanie, profesijná
kariéra, profesijný zákon, profesijne kompetencie a štandardy

Úvod
Učitelia sú vystavení náročnejším požiadavkám na výkon profesie v porovnaní
s obdobím, keď študovali, vstupovali do profesie. Spoločnou črtou je očakávanie
vysokej miery samostatnosti a zodpovednosti, individualizácie výučby, ktoré sú
dôsledkom decentralizácie a posilňovania autonómnosti školy a práce učiteľov.
Kríza učiteľstva sa spája s otázkou ako urobiť profesiu atraktívnou, ako zabezpečiť
jej profesionalizáciu (Kolektív, 2006, s. 79). Výskumy naznačujú tri faktory umožňujúce zmenu: akademické spôsobilosti získané pregraduálnym štúdiom, profesijný
rozvoj počas celoživotnej profesijnej dráhy a kompetencia systematickej sebareﬂexie (EK, 2007 a 2011). Návrhy reforiem slovenského školstva predchádzajúcich
desaťročí (Duch školy, Konštantín, Milénium) pripisujú učiteľom významné miesto
v úspešnosti transformácie školy. Ako jedna z požiadaviek sa objavuje (v súlade
s európskymi trendmi) potreba prijať profesijný zákon. V roku 2002 začína pracovať
na základe poverenia ministerstva školstva tím odborníkov na návrhu koncepcie,
ktorú vláda SR prijala v roku 2007 ako východiskový materiál pre schválenie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch (2009, Zákon MR SR č. 317).
V jednej právnej norme je integrovaná zložitá úprava výkonu učiteľskej profesie,
ktorá ovplyvní hlavný cieľ – priniesť vyššiu kvalitu do práce učiteľov a vytvoriť
primerané podmienky a motiváciu pre ich profesijný rozvoj. Porozumieť teórii
i praxi profesijného rozvoja učiteľov vyžaduje ujasnenie terminologických východísk. Najvšeobecnejším pojmom je profesijný rozvoj – označujúci permanentný proces, ktorý zahŕňa všetky dimenzie rozvoja osobnosti učiteľa a jeho
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kompetencií. Súčasne vytvára osobnostné predpoklady a vnútornú motiváciu
k celoživotnej spôsobilosti využívať formálne, neformálne a neinštitucionálne
príležitosti na tvorivé zdokonaľovanie kvality výkonu povolania a edukácie žiakov
(Pavlov, 2002, s. 9). Cieľom systému profesijného rozvoja učiteľov je vytvorenie
optimálnych podmienok na rozvoj profesijných kompetencií ako kľúčového prvku rozvoja školského systému a zvyšovania kvality pedagogickej práce. Prijatý
zákon obsahuje systémové predpoklady a piliere modelu profesijného rozvoja.
K pozitívam prijatého zákona patrí, že je motivačný, tzn. že rozhodnutie vzdelávať
sa vo formálnom systéme závisí výhradne na učiteľoch, nie je povinné (okrem
adaptačného a funkčného vzdelávania) ani sankčné. Systém vzdelávania vytvára
podmienky pre gradáciu profesijných kompetencií prostredníctvom kariérnych
stupňov pre všetky kategórie pedagogických zamestnancov (bez diskriminácie),
ale má aj svoje nedostatky. Nepodarilo sa aplikovať systém zahŕňajúci gradáciu
učiteľských kompetencií cez výkon expertných pedagogických činností v triede
a škole, metodické poradenstvo až po kontrolu (inšpekciu). Skúsenosti z realizácie
zákona viedli, ale bez odbornej diskusie už k jeho dvom novelám, ktoré nepredstavujú významné systémové úpravy. V ďalšej časti načrtneme kriticky niektoré
okruhy tém, ktoré rezonujú na Slovensku.

2
Na Slovensku zákon priniesol príležitosť na systémovú diferenciáciu a gradáciu
v kariérnom, ale aj platovom postupe učiteľov. Už pri prijímaní zákona bol zrejmý
nedostatok ﬁnančných zdrojov, aby nový model predstavoval výrazný motivačný prvok pre učiteľov. Platy učiteľov sú na Slovensku dlhodobo najnižšie v EÚ
i OECD a v rámci republiky sa pohybujú na hranici priemernej reálnej mesačnej
mzdy v národnom hospodárstve.
Model kariérneho a kreditového postupu vyvolal enormný záujem učiteľov
o vzdelávaciu ponuku (veľkoryso dotovanú projektmi ESF), pretože učitelia kompenzujú nízke platy „naháňaním kreditov“ a následne získaním istého kreditového
príplatku a zvýšenia svojho príjmu (čo máte za sedem kreditov?!). Možnosť získať
12% zvýšenie platu sa stala hybnou silou záujmu (aj petície proti kreditovému systému), na ktorý sústava vzdelávacích zariadení ani ponuka programov nebola včas
pripravená. Školy spochybňujú osvedčenia získané v programoch kontinuálneho
vzdelávania, ktoré nerozvíjajú potrebné profesijné kompetencie učiteľov, ale prinášajú im ﬁnančné beneﬁty. Nový systém neumožnil uznať dovtedajšie preukázateľné
výsledky učiteľov vo vzdelávaní v novom prostredí a diskriminoval tých, ktorí
sa v minulosti profesijne rozvíjali najviac (stálo za to nevzdelávať sa!). V roku
2010 poberalo kreditový príplatok 666 učiteľov, v roku 2011 bolo vyplatených
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3 371 920 € a v roku 2012 až 16 mil. €. Chýba zmysluplná vzdelávacia ponuka
aj pre málopočetné kategórie učiteľov, majstrov a proces akreditácie programov
kontinuálneho vzdelávania je málo ﬂexibilný a zdĺhavý. Liberalizácia trhu so
vzdelávaním učiteľov je lákavá najmä pre tých, ktorí nemajú žiadnu učiteľskú
skúsenosť so zmenou vo vzdelávaní, ale prichádzajú s drahou ponukou pochybnej
kvality. Je nemožné hovoriť o cieľavedomom prepojení potrieb rozvoja školy
s potrebami a vzdelávaním učiteľov. Zvýšenie platov z dôvodu kariérneho postupu
(atestácie) alebo kreditov (kreditového príplatku) obmedzilo možnosť riaditeľov
využívať motivačnú časť hodnotenia učiteľov – osobný príplatok (keďže zdrojov
viac nie je). Kritika tohto kupčenia a bezúčelného naháňania sa za kreditmi je
oprávnená. Systém vyžaduje optimálne nastavenie, ktoré bude podporovať aj iné
podoby motivácie. Prevažujúci intencionálny model je spojený so sústavou kvaliﬁkačných predpokladov a platových tried učiteľov, ktorí si vyberajú z ponuky
možností kontinuálneho vzdelávania a po ich úspešnom ukončení (atesty, kreditný
systém) získavajú vyšší kariérny, funkčný postup a zvýšenie platu. Prednosťou je
ﬂexibilita pri implementácii závažných zmien v školskom systéme, nedostatkom je
centralistické riadenie a riziko uniformity foriem a metód vzdelávania potláčajúce
tvorivý potenciál učiteľov. Smerovanie k autoregulačnému modelu založenom
na predpoklade, že každý učiteľ má takú mieru vnútornej motivácie, že je schopný
sám kompetentne rozhodovať o svojich vzdelávacích potrebách a cestách ich uspokojenia, naráža na demotivované, rezignované učiteľstvo a týka sa len menšieho
počtu vysoko a trvalo motivovaných učiteľov.
Podpora profesijného rozvoja učiteľov nastupujúcich do praxe je efektívnejšia,
ak nadväzuje na prípravné vzdelávanie, ktoré budúcich učiteľov vyzbrojí aj praktickými spôsobilosťami. Tézy o úzkom prepojení života školy a trhu práce akoby
pozabudli na jedného z kľúčových aktérov – učiteľa. Už dlhodobo sa systémovo
nerieši otázka prepojenia pedagogickej teórie a praxe vo vzdelávaní učiteľov (napr.
model učiteľskej prípravy, posilnenie výučby pedagogických a psychologických
disciplín, podiel pedagogickej praxe, postavenie cvičných škôl a iné). Systém podpory profesijného rozvoja by mal byť schopný reﬂektovať spoločenské zmeny cez
aktualizáciu profesijných kompetencií učiteľov, rozvojových a inovačných potrieb
škôl. Práve adaptabilita na zmeny, stratégia podpory inovácií vytvára ﬂexibilný
model. Profesijný rozvoj učiteľov pôsobiacich v pedagogickej praxi predstavuje
významné pole záujmu pedeutológie. Ako každá iná oblasť ľudskej činnosti, aj
zlepšovanie práce učiteľov sa musí opierať o vedecké teórie, výsledky výskumov.
Roztrieštenosť výskumu profesijného rozvoja sťažuje vytváranie teórií a overovanie celého komplexu rôznych modelov. Napríklad, aký vplyv má vzdelávanie (sa)
učiteľov na kvalitu ich vyučovania a na učenie sa žiakov? Takéto komplexnejšie
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modely sú potrebné preto, aby sme správne pochopili vzájomné dynamické vzťahy
medzi podmienkami a účinkami ako spolupráca, účasť na práci tímov a podobne.
(MacBeath, 2012, s. 58–75). Fakulty pripravujúce učiteľov neboli aktívne vtiahnuté do aplikácie zákona, ich zapojenie v prezentáciách najnovších výsledkov
pedagogických teórií, bádania predmetových didaktík je nedostatočne prepojené
s pedagogickou praxou. Podporu systému profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku podľa zákona vytvára sústava poskytovateľov (rezortné zariadenia, vysoké
školy, právnické osoby oprávnené na vzdelávacie služby, cirkvi a školy). Ani po
troch rokoch účinnosti zákona nemáme relevantné informácie o štruktúre, kvantite
ani kvalite poskytovaných služieb. Neexistujú nástroje rezortu na spätnú väzbu
o efektívnosti vynakladaných verejných zdrojov (resp. zdrojov ESF). Stretávame
sa s prístupom akademickým (teoreticko-vedecká orientácia vzdelávania najmä na
vysokých školách), pragmaticko–metodickým (neuniverzitným, prakticko-metodické vzdelávanie na rezortných pracoviskách). Optimálny sa javí kombinovaný
prístup (vedecko-výskumné a metodické funkcie), ktorý predstavuje funkčné
spojenie pedeutologického výskumu a jeho transfer do pedagogickej praxe. Vysoké
školy prejavujú oprávnene zvýšený záujem o oblasť podpory profesijného rozvoja
učiteľov. Je to prirodzené, ide o pracoviská s významným vedeckým potenciálom,
možnosťami výskumných aktivít i vysokou mierou akademickej slobody, ktorá dnes
v búrlivých reformných zmenách a profesijnom rozvoji učiteľov chýba. Vysoké
školy sú pripravené, ale za rovnakých podmienok (národné projekty ESF), ako
boli vytvorené priamoriadeným organizáciám ministerstva, poskytnúť potrebnú
kvalitu (Kosová, B. – Porubský, Š. 2011, s.121-122).
Pre ﬁnancovanie sústavy kontinuálneho vzdelávania nemajú krajiny EÚ vytvorený osobitný model. Iniciatívu pri ﬁnancovaní si zväčša ponecháva ústredná
školská správa na priority štátnej vzdelávacej politiky prostredníctvom centrálne
riadených inštitúcií, vysokých škôl, miestnej samosprávy a podpory iniciatív v jej
pôsobnosti. Na Slovensku pretrváva netransparentnosť ﬁnancovania v poskytovaní
vzdelávacích služieb. Dotácie z verejných zdrojov sú nekoordinovane smerované
rezortným poskytovateľom – priamoriadeným organizáciám, čiastočne cez normatív
školám, ale nie ich objednávateľom – učiteľom. Tým nie je možné zistiť skutočný
záujem o služby, posilňovať konkurenciu, znižovať náklady a ani zvyšovať tlak na
kvalitnejšie poskytovanie služieb. Preto je nevyhnutné preniesť priame aj nepriame
dotácie na zákazníkov – školy ako účelové ﬁnančné dotácie v rámci rozpočtu (výška
vzhľadom na počet žiakov alebo učiteľov). Rozhodnutie o voľbe poskytovateľa
vzdelávacej služby je na riaditeľovi školy, na vzdelávanie učiteľov môže prispievať miestna samospráva, ale aj škola, učiteľ (v tomto prípade sa uplatňuje model
neredukujúci ich mzdu, ale kompenzujúci ich výdavky na vzdelávanie napríklad
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predĺženou dovolenkou, študijným voľnom, inými úľavami a výhodami). Na diskusiu je otázka, ktoré druhy kontinuálneho vzdelávania majú byť spoplatňované
školami (učiteľmi). Zastávame názor, že bezplatné by mali byť tie aktivity, ktoré
štátna správa vyžaduje ako súčasť implementácie kurikulárnych zmien alebo pri
zásadných štrukturálnych reformách školstva. Učiteľ zamestnaný vo verejnom
záujme by mal mať prístup k týmto aktivitám bez ﬁnančného obmedzenia. Úhradu
nákladov (v úplnej alebo čiastočnej výške) za kontinuálne vzdelávanie považujeme
za účelnú vtedy, ak ide o súčasť prípravy učiteľa na výkon špecializovanej funkcie,
rozšírenie odbornej spôsobilosti, prípadne jej zvýšenie (napr. atestáciou), čím učiteľ
dosiahne aj nárokovateľné ﬁnančné zvýhodnenie (platový postup).
Vzdelávanie môže byť efektívne za predpokladu, ak sú známe vzdelávacie potreby
(školy, metodických orgánov i jednotlivcov). Najvýznamnejšie sú potreby školy,
ktorej sú „podriadené“ potreby skupín a jednotlivcov realizujúcich jej zámery. Avšak
škola nie je niečo „nad“ ich potrebami, pretože práve tímy a jednotlivci vytvárajú
ich obsah. To znamená, že len v symbióze potrieb školy a jednotlivcov vidíme ich
potenciálny rozvoj. Školy a učitelia môžu mať často veľmi odlišné predstavy o tom,
ako by mal fungovať ich profesijný rozvoj, kladú si otázky: Čo potrebujú učitelia,
aby bola ich škola úspešná, aby oni boli úspešnými učiteľmi (čo chcú vedieť, poznať, urobiť, akými byť, aby uspokojili svoje vzdelávacie potreby)? Vedia riaditelia,
učitelia identiﬁkovať svoje vzdelávacie potreby? Ktoré zo vzdelávacích potrieb sú
primárne a ktoré sekundárne (aktuálne, perspektívne, reálne)? Kto by mal určovať,
ako budú uspokojené? Vzdelávacia potreba je učiteľom vnímaná ako napätie medzi
požadovanými výsledkami práce a hodnoteným reálnym výkonom. Vzdelávacie potreby nemusia byť totožné so vzdelávacími požiadavkami. To znamená, že nie vždy
sa napríklad strategické potreby školy ako inštitúcie musia stotožňovať s tým, aké
požiadavky považujú v danom momente učitelia za rozhodujúce vzhľadom na svoj
profesijný rozvoj. Tento rozpor sa môže vnímať ako konﬂikt predstáv vedenia školy
a učiteľov ako realizátorov každodenných úloh v procese výchovy a vzdelávania.
Vzdelávacie potreby učiteľa v kontexte potrieb školy sú výslednicou vzťahu, v akom
vonkajšie/vnútorné podmienky a požiadavky vplývajú na kvalitu jeho výkonu, ktorý
sa stáva predmetom hodnotenia. Rozpor medzi požiadavkami (štandardom) a hodnotením chápeme ako perspektívnu vzdelávaciu potrebu. Práve analýza vzdelávacích
potrieb všetkých kategórií, podkategórií, špecializácií a pozícií v učiteľstve má
byť použitá pri tvorbe profesijných štandardov a slúžiť ako východisko i kritérium
pre tvorbu širokého spektra vzdelávacích programov. Možnosť tvorby programov
rôznych druhov poskytovaného vzdelávania, prezenčných, dištančných i kombinovaných foriem vytvára dostatočný priestor. Celý systém musí byť veľmi ﬂexibilný,
aby dokázal pružne reagovať na vznikajúce potreby a pritom bol zárukou kvality.
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Pregraduálna príprava aj kontinuálny profesijný rozvoj je nemožný bez prijatého
konsenzu o tom, aké sú očakávania od učiteľov, ich práce v škole. Ide o model
profesijných kompetencií formulovaných v podobe profesijného štandardu,
ktorý svojou gradačnou funkciou zabezpečuje rozvoj profesionality každého učiteľa
a je pilierom kariérneho systému. Kariéra (kariérny systém) nie je samospasiteľný.
Nemôžeme stotožňovať profesijný rozvoj (v širšom význame spontánne, dobrovoľné
a neformálne aktivity) a kariérny systém, ktorý poskytuje a umožňuje formálne
vyjadrenie týchto kvalít profesie na štyroch stupňoch. Kariérny systém založený
na štyroch kariérových stupňoch, dvoch atestáciách je akceptovateľný aj preto, že
nadväzuje na doterajší model „kvaliﬁkačných skúšok“ a gradáciu v profesii prepája
s platovým postupom. Gradácia profesijných kompetencií učiteľov nadväzujúca na systém ich prípravného vzdelávania so sebou prináša tvorbu profesijného
štandardu, ktorá je vyústením práce odborníkov, ktorí vypracovali návrh modelu
rozvoja profesijných kompetencií. Profesijný štandard plní najmä tieto funkcie
(Pavlov, 2009, s. 21):
Rozvojová – spočíva v potenciáli kompetencií poskytnúť učiteľom nástroj
na sebareﬂexiu vlastnej pedagogickej činnosti, ich rozvoj. Regulačná – podľa
profesijného štandardu sú povinní poskytovatelia kontinuálneho vzdelávania vypracovať vzdelávacie programy (smerovať k tým kompetenciám učiteľov, ktoré
sú žiaduce a ich osvojením sa vytvára potenciál na zlepšenie práce učiteľa).
Ochranná – profesijný štandard jasne pomenúva tie činnosti, za ktoré je učiteľ
v škole zodpovedný a chráni ho pred narastajúcim tlakom, zvyšujúcim sa rozsahom
požiadaviek od rôznych neškolských subjektov, ktoré ho robia zodpovedným napr.
aj za nepedagogické činnosti.
Motivačná – transparentnosť profesijného štandardu (zrozumiteľnosť, dosiahnuteľnosť) má motivačný účinok pre učiteľa, aby mohol „modelovať“ svoju
profesijnú cestu. Inak povedané: podľa štandardu by som mal vedieť, čo odo mňa
škola očakáva a čo je preto potrebné urobiť.
Gradačná – profesijný štandard slúži na overenie profesijných kompetencií učiteľov na jednotlivých kariérnych stupňoch (tzn. pri prvej, druhej atestácii
a ukončovaní jednotlivých druhov vzdelávania). Súbor profesijných kompetencií
predstavuje aj výstupné požiadavky na adepta atestácie, ktoré by mal náležite preukázať. Práve otázku preukazovania osvojených profesijných kompetencií učiteľov je
dnes potrebné koncepčne riešiť. V súčasnosti je model preukazovania kompetencií
záverečnou prácou prekonaný. V súlade s trendmi v profesijnom rozvoji bude nevyhnutné spracovať nové metódy preukazujúce dosiahnutie kompetencií (portfóliá
obsahujúce napr. tematické plány výchovy a vzdelávania, učebné osnovy, písomné
prípravy, scenáre výučby, videozáznamy, hodnotenia výučby od iných subjektov,
hospitačné záznamy a pozorovacie systémy výučby, prípadové štúdie, demonštrá-
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adepta atestácie, ktoré by mal náležite preukáza�. Práve otázku preukazovania osvojených
profesijných kompetencií u�ite�ov je dnes potrebné koncep�ne rieši�. V sú�asnosti je model
preukazovania kompetencií závere�nou prácou prekonaný. V súlade s trendmi v profesijnom
rozvoji bude nevyhnutné spracova� nové metódy preukazujúce dosiahnutie kompetencií
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Obrázok 1. Preukazovanie a hodnotenie splnenia profesijného štandardu
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Profesijný rozvoj u�ite�ov má v koncepte celoživotného u�enia neinštitucionálnu, neformálnu
dimenziu – sebavzdelávanie a dimenziu formálnu – kontinuálne vzdelávanie.

Profesijný rozvoj učiteľov má v koncepte celoživotného učenia neinštitucionálnu, neformálnu dimenziu – sebavzdelávanie a dimenziu formálnu – kontinuálne
vzdelávanie.
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kvalít profesie na štyroch stup�och. Dôsledkom nasýtenej „ponuky pre ponuku“ vyvolanú
41
potrebou �erpa� najmä zdroje ESF je „únava zo vzdelávania“. Výskumy uvádzajú, že len 10%
zmien v profesijnom výkone u�ite�ov je výsledkom formálnych vzdelávacích aktivít. Ove�a
významnejší je priestor, ktorý nie je možné organizova�, predpísa�, nariadi� a tento vyplýva z

vistickom poňatí profesijného rozvoja cez diagnostikovanie problémov, potrieb,
preskripciu zmien a následné porovnanie výkonov s normatívnymi cieľmi. Avšak
tento priestor podľa názorov mnohých výskumníkov, ale najmä učiteľov nestačí
pokryť ich potreby. Nemôžeme stotožňovať profesijný rozvoj (v širšom význame
spontánne, dobrovoľné a neformálne aktivity) a kariérny systém, ktorý poskytuje
a umožňuje formálne vyjadrenie týchto kvalít profesie na štyroch stupňoch. Dôsledkom nasýtenej „ponuky pre ponuku“ vyvolanú potrebou čerpať najmä zdroje ESF
je „únava zo vzdelávania“. Výskumy uvádzajú, že len 10% zmien v profesijnom
výkone učiteľov je výsledkom formálnych vzdelávacích aktivít. Oveľa významnejší
je priestor, ktorý nie je možné organizovať, predpísať, nariadiť a tento vyplýva z fenomenologickej paradigmy v profesijnom rozvoji založenej na individualizovanom,
osobnostnom poňatí ako permanentná podpora učiteľom priamo pri výkone ich práce
(oblasť informálneho a neformálneho vzdelávania). Práve tento priestor má zásadný
význam pre praktickú, skúsenostne orientovanú učebnú činnosť učiteľov. Slovensko
rieši „formálny priestor“ vo vzdelávaní učiteľov, ale zanedbáva iné vážne oblasti
podpory ich rozvoja. Tie pritom nie je možné z podstaty ich obsahu a procesov
nadiktovať, ale je možné vytvoriť podmienky, v ktorých sa budú rozvíjať. Práve
otázka, ako v rezorte nastaviť podmienky a podporu pre uvoľnenie tvorivých
aktivít učiteľov a ich sebarozvoj, je dnes kľúčová pre rozvoj škôl. Profesijný
rozvoj je dnes zväčša orientovaný na rozvoj profesijných kompetencií – viazaných
na nové ciele, obsahy, metódy, formy, prostriedky výučby, aby zodpovedali potrebám
kurikulárnej transformácie alebo uplatniteľnosti (zamestnateľnosti) žiakov v praxi.
Vlastný profesijný rozvoj má aj funkciu profesionalizačnú v zmysle etiky profesie
ako porozumenie spoločenským (politickým) požiadavkám, porozumeniu sebe
a hodnotám prítomným v situácii „učiteľovania“.
Evalvácia práce učiteľa je zložitá pre komplexnosť očakávaných výsledkov, časový
odstup od výučby po uplatnenie sa žiaka v živote, pôsobenie mnohých na kvalite
učiteľa a školy nezávislých faktoroch a vplyvoch (Lemke, C. 2010, s.6). Hodnotenie
kvality práce učiteľa sa vo svete opiera o rôzne teoretické východiská, ale poňatie kvality ohrozujú najmä povrchné a podstatu vzdelávania redukujúce prístupy
(Kohnová, J. 2012). Pri evalvácii kvality programov profesijného vzdelávania je
aplikovateľný model D.L. Kirkpatricka (Pavlov, I. 2007, s.50):
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Obrázok 3. Štvorstupňové hodnotenie efektívnosti vzdelávania D. L. Kirkpatricka
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paradigmami vo vzdelávaní učiteľov, ale aj množstvom faktorov, ktoré sme vyčle1) Os teoretického a praktického. Teoretický (akademický, vedecký) prístup, kladie dôraz
na vedecky overené postupy. Praktický (metodický, pragmatický) prístup kladie dôraz
na využite�nos� a okamžitú aplikovate�nos� osvojených poznatkov.
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nili na základe viacročného pozorovania vzdelávacích aktivít učiteľov. Paradigmy
predstavujú dve polarity, ktoré (latentne alebo zjavne) zaujímajú lektori, účastníci
vzdelávania, tvorcovia programov kontinuálneho vzdelávania. Profesijný rozvoj
učiteľov tak osciluje medzi osovými polaritami, ktoré na prienikoch v kvadrantoch
vytvárajú špeciﬁcké prístupy (obrázok 4).
1) Os teoretického a praktického. Teoretický (akademický, vedecký) prístup,
kladie dôraz na vedecky overené postupy. Praktický (metodický, pragmatický)
prístup kladie dôraz na využiteľnosť a okamžitú aplikovateľnosť osvojených
poznatkov.
2) Os spoločenskej objednávky a individuálnych potrieb škôl a učiteľov. Spolo2) Os spolo�enskej objednávky a individuálnych potrieb škôl a u�ite�ov. Spolo�enská
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C) Praktický prístup

B) Individuálna potreba

A) Spolo�enská objednávka

D) Teoretický prístup

učiteľov, cieľov a obsahu vzdelávania, kompetencií lektorov a pod. (Schleicher,
A. 2012, s.45). Typológia a charakteristika modelov podpory profesijného rozvoja
učiteľov teda nepredstavuje „čistú“ podobu a žiadny z modelov nie je výhradne
negatívny. Typológia ponúka optiku, ktorou vidia svoj profesijný rozvoj učitelia
a súčasne sa opiera o overené postupy v ich profesijnom učení.
I.

Kompetenčný model je založený na jasne deﬁnovaných požiadavkách v podobe
profesijných kompetencií (profesijných štandardov), ktoré predstavujú inventár
spoločensky prijatých noriem pre očakávané profesijné činnosti učiteľov. Profesijný rozvoj učiteľov je orientovaný na osvojenie a zvládnutie súboru záväzných
spôsobilostí obsiahnutých v kompetenčných proﬁloch (štandardoch).
II. Transmisívny model je založený na preferovaní akademických (teoretických)
prístupov opierajúcich sa o poznatky vied a zdôrazňujúcich potrebu socio-kultúrnych, etických, estetických princípov a dôrazu na obsah učebných predmetov
nielen v profesijnom rozvoji, ale aj v pedagogickej praxi.
III. Reﬂektívny model sa zakladá na osvojení teoretických východísk procesov
výučby a učenia (najmä konštruktivizmu), rozvíjaných na individuálnej skúsenosti (reﬂektívneho praktika) a vytvárajúci zmysluplné subjektívne teórie
výučby.
IV. Imitačný (tréningový) model zdôrazňuje najmä pragmatické individuálne
potreby učiteľa (v závislosti na aktuálnej učebnej situácii) a ich rozvoj predovšetkým úzkym kontaktom s úspešnou pedagogickou praxou, nácvikom
osvedčených metodických postupov, kde rozhodujúcim kritériom je užitočnosť
(tu a teraz).
V súčasnosti sa presadzuje orientácia pedagogického výskumu i praxe na meranie,
skúmanie pridanej hodnoty, kvality (efektívnosti) profesijného rozvoja vo vzťahu
k učebným výsledkom žiakov. Domnievame sa, že výskumné pole je potrebné
rozšíriť o širšie kontexty, v ktorých prebieha profesijný rozvoj a hľadať efektívne
modely a prístupy v profesijnom učení. Individuálny rozmer kvality učiteľa je
významne ovplyvnený dominantným modelom podpory jeho profesijného rozvoja, metód profesijného učenia a aplikovaných nástrojoch hodnotenia zlepšovania
pedagogickej praxe.
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rôznych teórií a prístupov v závislosti od potrieb vzdelávaných u�ite�ov, cie�ov a obsahu
vzdelávania, kompetencií lektorov a pod. (Schleicher, A. 2012, s.45). Typológia a charakteristika
modelov podpory profesijného rozvoja u�ite�ov teda nepredstavuje „�istú“ podobu a žiadny
z modelov nie je výhradne negatívny. Typológia ponúka optiku, ktorou vidia svoj profesijný
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1.4. NOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
V POLSKU — DOSAVADNÍ CHYBY, SMĚRY
ZMĚN
Jiří Prokop, Joanna Łukasik
Abstrakt: V textu představíme systém vzdělávání učitelů v Polsku. Ukážeme na
dosavadní nedostatky v jejich vzdělávání z perspektivy učitelů, kteří již pracují jistý
čas v této profesi. Nakonec se zaměříme na nejnovější návrhy změn vzdělávání
učitelů, které jsou zaváděny Ministerstvem vědy a vysokého školství v Polsku.
Klíčová slova: učitel, vzdělávání učitelů, další vzdělávání, kariérní růst

Úvod
V době neustálých změn, které probíhají v polském školství, je od učitelů vyžadována
příprava na život a správné fungování ve světě nepřetržitých transformací. Nutností
a potřebou dnešní doby je požadavek vědomého řízení vlastního života a systematická aktualizace stávajících vědomostí, schopností a kvaliﬁkace, jakož i získávání
nových, dosud neznámých odborných znalostí, což umožní obstát ve střetu s novými
a dosud neznámými výzvami dneška.
Sledované změny se podílejí na neustálém zdokonalování nejen celého vzdělávacího systému, učitelského povolání, ale i systému dalšího vzdělání a zvyšování
kvaliﬁkace osob již profesně aktivních. Otázkami přípravy učitelů na jejich profesi
a jejich profesními aktivitami se zabývají různé odborné a společenské skupiny,
čehož si všímá T. Lewowicki, který píše: „…politici deklarují péči o učitelský stav
a projevem této jejich péče je mj. nepříliš impozantní navýšení učitelských platů.
Školské instituce a úřady zdůrazňují význam kvality práce učitelů, spolu s mnoho
let trvajícími formami evaluace a učitelé jsou nabádáni, aby si stále zvyšovali
kvaliﬁkaci” (Lewowicki, 2010, s. 5).
Zájem o práci a profesní fungování učitelů v kontextu vzdělávání a dalšího vzdělávání této profesní skupiny je takto spíše relevantní, poněvadž následky dobrého
nebo špatného plnění profesních rolí učitelů pociťují především děti a mládež.

1 Kvalita učitelského vzdělávání
Na vysokých školách jsou deklarovány a sdíleny názory, že akademická půda
vzdělává učitele poměrně dobře. V mnoha ohledech lze s těmito názory souhlasit.
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Nicméně ve školách jsou si rovněž vědomi mnohých slabin a omezení ve vzdělávání
učitelů. Obraz tohoto vzdělávání, a především jeho efektů, je tak poněkud méně
příznivý, pokud absolventi vysokých škol dostanou vysněnou práci a musí obstát
ve střetu s profesními nároky, které jsou na ně jako pedagogy kladeny.
Z výzkumů provedených pedeutology (Czerepaniak – Walczak, 1997, Kwiatkowska, 1997, 2005, Gołębniak, 1998, Jasiński, Lewowicki, 2000, Górniok – Naglik, 2003, Muchacka, Kraszewski, 2004, Lewowicki, 2010, Łukasik, 2005, 2009,
2010 a další) vyplývá, že systém vzdělávání učitelů v Polsku není ani systémově
celostní, a ani dokonalý1. Slabiny přípravy na učitelské povolání můžeme vidět
např. při pohledu na výsledky výzkumů Joanny Łukasik2. Pro potřeby tohoto textu si všimneme pouze některých vybraných závěrů jejích výzkumů. Pro logické
uspořádání mnoha vyskytujících se problémů v této oblasti si tyto závěry ukážeme
v kategoriích vymezených učitelskými postoji v několika oblastech: v předmětových
znalostech (obsahy studovaného oboru, věcné znalosti), v didaktických znalostech
a jejich použitím (pedagogická teorie, didaktika předmětů, metodika), ve znalostech
a dovednostech v oblasti výchovy dětí a mládeže, jakož i při hodnocení vlastní
profesní praxe a vnímání systému dalšího vzdělávání:
Teoretické znalosti
Převážná většina učitelů hodnotí znalosti získané během studií, které se týkají obsahu
aprobačního předmětu, dobře a velmi dobře. Učitelé očekávají, že budou získávat
takové znalosti, které lze později využít v práci, čili takové , jež jsou základem
učební látky vyučovaného předmětu. Při hodnocení vědeckých či věcných znalostí
získávaných během studia je hlavním kritériem jejich praktičnost a použitelnost.

1

2
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T. Lewowicki uvádí více než deset „směrových” koncepcí a ideologií vzdělávání učitelů během
posledních let. Možná mnohost, chaos a rozdílnosti vyplývající z jednotlivých koncepcí a z nich
vycházejících vzdělávacích programů budou sjednoceny (aspekt: znalosti, schopnosti, společenské
kompetence, praxe) v souvislosti s vydávanými vyhláškami ve věci Státních kvaliﬁkačních rámců.
Zavedené Státní kvaliﬁkační rámce pro vysoké školy byly inspirovány Strukturou kvaliﬁkace EOSW
(Evropská zóna vysokého školství).
Kvantitativní výzkumy provedené v letech 2003–2004 mezi učiteli středního a jihovýchodního Polska
ve vztahu k profesním rolím učitelů byly zúženy v pozdějších letech – na základě kvalitativních
výzkumů – na jednotlivé role učitele, v tom i roli učitele jakožto osoby, která se dále vzdělává.
Výzkumy týkající se přípravy na výkon povolání učitele a dalšího vzdělávání autorka provedla na
50 učitelích, kteří napsali text dle zadání: „Má příprava k profesi během studia z perspektivy práce
ve škole”. Práce učitelů byly doplněny daty získanými v souvislosti s dotazníky, které zahrnuly 15
učitelů a data z 41 deníků učitelů, které byly zaslány na soutěž „Měsíc ze života učitele”. Aktéry
výzkumů jsou učitelé pracujících v různých typech škol, různého stupně, s různou délkou odpracovaných let, učící různé předměty.

Didaktické znalosti a jejich použití
Teoretická příprava učitelů v oblasti didaktické je podle názoru většiny učitelů velmi
dobrá. Avšak přeteoretizování předmětů, které by měly spoluvytvářet schopnost
ověřovat či používat tyto znalostí v praxi – např. během procvičování, způsobuje
to, že se učitelé necítí být připraveni k praktické výuce aprobačního předmětu, což
jim pak často ve školní praxi (praxe tj. první léta práce ve škole) přináší stresové
situace. Největší nedostatky učitelé vidí v použití aktivizačních metod.
Znalosti a dovednosti v oblasti výchovy mládeže
Učitel ve škole nevystupuje výhradně jako reprezentant dané vědecké disciplíny, ale
rovněž jako vychovatel, který spoluutváří hodnotový systém žáků, ovlivňuje jejich
oblasti jejich zájmů – rozvíjí celostní osobnost dítěte. Jeho vychovatelská práce je součástí vzdělávacího procesu. Téměř všichni zkoumaní učitelé uvedli, že studium je nepřipravilo na výchovnou práci a rovněž nejsou vybaveni na řešení různých problémů
a výchovných situací, nebo též na spolupráci s rodiči žáků. A tak sami učitelé poukazují
na to, že výchovné znalosti a dovednosti jsou zvláště v současném školství nezbytné.
Praxe
Podle názoru zkoumaných respondentů jsou různé typy pedagogických praxí probíhajících ve školách v celém systému vzdělávání učitelů hodnoceny velmi vysoko.
Profesní příprava je jejich zásluhou úplnější, a znalosti s dovednostmi mohou být
během vzdělávacího procesu ověřovány také v praxi. Díky tomu učitelé získávají
schopnosti, zkušenosti a přesvědčení, že provedli správnou volbu svého studovaného oboru, a to je následně více pojí s později vykonávanou profesí pedagoga.
Nedostatkem praxí je malý počet praktikujících hodin, což u osob, které dříve nikdy
nepracovaly ve škole (nebo jako dobrovolníci ve vzdělávacích ústavech) může vést
k tomu, že se po studiích necítí ve své práci dostatečně sebejistě.
Další vzdělávání
Po získání profesní kvaliﬁkace (po studiích) si učitelé doplňují znalosti týkající se
aprobačního předmětu tím, že samostatně studují odbornou literaturu, zprávy o výzkumech, anebo se účastní konferencí či vzdělávacích kurzů. Podobně pokud jde
o získávání nových schopností (hlavně v oblasti aktivizačních metod, evaluace,
hodnocení žáků a výchovných dovedností) si učitelé rozšiřují znalosti a dovednosti
tím, že studují odbornou literaturu a časopisy, účastní se školení, otevřených kurzů
pro učitele, workshopů, vzdělávacích kurzů anebo postgraduálních studií či využívají
konzultace s metodikem, pedagogem, psychologem a jinými odborníky.
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Konkluze
Učitelé na studiích získávají znalosti především:
• v oblasti teorie hlavního studovaného předmětu a jeho součástí;
• v oblasti teorie předmětných didaktik (metodik).
V nevelké míře získávají znalosti na téma školní reality, včetně metod a forem
výchovy, řešení výchovných potíží či spolupráce s rodiči žáků ve škole. Získané
znalosti mohou ověřovat v praxi, avšak ne vždy a ne všichni to mohou činit profesionálně.
Slabinou praxí je krátký čas trvání, nepříliš vstřícní vedoucí praxí na školách,
slabé didakticko-výchovné schopnosti získané během studií (absence použití znalostí
v praxi např. během cvičení ve škole). Po absolvování studií si všichni profesně
činní učitelé doplňují znalosti a získávají nové dovednosti, aby si tak doplnili mezery a nedostatky v oblasti studovaného oboru, jakož i za účelem vlastního rozvoje,
a také aby obstáli, pokud jde o jejich učitelský kariérní růst a rozvoj3.
Závěr: Vzdělávání učitelů by mělo být organizováno takovým způsobem, aby
studenti již od prvního ročníku mohli v praxi veriﬁkovat své znalosti a získávat
schopnosti nezbytné pro výkon učitelského povolání, hlavně pak jde o výchovné
dovednosti, jakož i dovednosti týkající se nových vzdělávacích trendů.
Z toho zákonitě vyplývá, že systém přípravy pro práci v učitelské profesi vyžaduje reorganizaci a modernizaci.

2 Vzdělávání učitelů4 v Polsku a nové právní normy
S. Dylak v článku „W cieniu własnej wiedzy – między pewnością a bezradnością
wychowawcy”(Ve stínu vlastních znalostí – mezi jistotou a bezradností vychova3

4

V Polsku je systém kariérního růstu vícestupňový: „stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany, profesor oświaty“ (srov. Prokop, 2005). Předpisy, které regulují kariérní růst, jsou obsahem
těchto právních úprav a vyhlášek: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst
jednolity 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczyciel; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniające
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Příprava na učitelské povolání by měla vést k získání kompetencí: didaktických, výchovných kreativních, praxeologických, komunikačních a informačně-mediálních. Podle názoru S. Kwiatkowského
kompetence jsou kvaliﬁkace doplněné formálními předpoklady nezbytnými k tomu, aby bylo možné
pracovat ve vzdělávací instituci. Takže, aby bylo možné mít kompetence, je nutné mít nejprve
kvaliﬁkace. Kvaliﬁkace – shodně s tím, co tvrdí S. Kwiatkowski – to jsou znalosti (všeobecné
a profesní), dovednosti (praktické provádění daných činností) a psychofyzické vlastnosti (osobnostní

tele) píše, že během učitelských studií „je nejprve čas na předávání teoretických
znalostí a pak bude čas na pozorování a uvedení získaných znalostí do praxe. Praxe
slouží hlavně k využití teorie, ale ve školách pro praxi, jakožto zdroj vědění a pro
aktivní tvorbu osobních pedagogických znalostí studentů, která slouží k přiblížení
vzdělávání učitelů jejich budoucí práci, jaksi není místo”. (Dylak, 2007, s. 51)
Po učitelích se požaduje, aby byli všestranně kompetentní již během prvních dnů
v práci, avšak oni nemají jak tyto kompetence nabýt během studií (malé množství
praktických hodin znemožňuje získání a rozvoj kompetencí, reﬂexní úsudek v činnostech a nad činnostmi). Navíc snadný přístup k učitelským studiím způsobuje, že
úkoly, jež mají být realizovány pečlivě vybranou skupinou, ve skutečnosti realizuje
skupina, do které je jednoduchý a neomezený přístup (následek tržního edukačního
prostředí). Takový způsob výběru kandidátů pro učitelskou profesi vzbuzuje mnohé
pochybnosti, zvláště pak v situaci, kdy požadavek vysokoškolského vzdělání není
již účinnou bariérou a sítem, a osobnostní vlastnosti budoucího učitele nejsou nikterak identiﬁkovány. Nově zaváděný systém vzdělávání učitelů se opírá o efekty
vzdělávání v rozsahu znalostí, schopností, v oblasti společenských kompetencí,
cizího jazyka, počítačových technologií, práce s hlasem a bezpečnosti a hygieny
práce, kteréžto jsou ověřovány během praxí, a nikoliv jako dosud na standardech.
Vzdělávání připravující pro výkon učitelského povolání probíhá jako dosud v rámci
studií prvního a druhého stupně a na postgraduálních studiích, nicméně jinak než
dosud, totiž v rámci vzdělávacích modulů5.
Vzdělávání v rámci studia prvního stupně zahrnuje výhradně přípravu pro výkon
učitelského povolání ve školkách a základních školách, zatímco v rámci druhého
stupně a jednolitých magisterských studií – je přípravou pro práci ve všech typech
škol a druzích školských institucí.
Příprava na vyučování – pro aprobaci prvního předmětu zahrnuje přípravu
v rozsahu těchto modulů:

5

disposice) nezbytné k tomu, aby bylo možné účinně provádět dané profesní úkoly. Tyto získáváme
během pregraduálních studií, a diplom je završením tohoto procesu. Dostat se od kvaliﬁkací ke
kompetencím lze tak, že je „zpravidla nutné mít profesní praxi a složit příslušné zkoušky”. Srov.: S.
Kwiatkowski, Oczekiwania społęczne wobec nauczycieli – w kierunku szlachetnej utopii. V „Nowa
Szkoła”, 2006, nr 8, s. 36.
Příslušné zápisy nenacházejí ve vyhláškách: ze dne 2. listopadu 2011 ve věci Státních kvaliﬁkačních
rámců, v tom i popis efektů vzdělávání pro oblasti vzdělávání; ze dne 4. listopadu roku 2011 ve
věci vzorových efektů vzdělávání; ze dne 2. listopadu 2011 měnící vyhlášku ve věci podmínek,
které musí být splněny, aby didaktické hodiny v rámci studií mohly být vedeny s využitím metod
a technik dálkového; ze dne 17. ledna 2012 ve věci standardů vzdělávání připravujícího k výkonu
učitelského povolání.
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– meritorní příprava k učení prvního předmětu – 1. modul;
– psychologicko – pedagogická příprava – 2. modul;
– didaktická příprava – 3. modul.
Příprava pro výkon učitelského povolání může být rozšířena
– o aprobaci dalšího předmětu – 4. modul;
– o speciální pedagogiku – 5. Modul
(moduly 4. a 5. jsou pojímány jako fakultativní).
Příprava na výkon učitelského povolání v rámci postgraduálních studií může
probíhat v tomto rozsahu:
– příprava na výuku dalšího aprobačního předmětu – 4. modul;
– psychologicko-pedagogická a didaktická příprava pro absolventy studií, kteří
mají věcnou přípravu pro výuku konkrétního předmětu, a nemají pedagogickou
a didaktickou přípravu, tj. moduly 2. a 3. s tím, že v případě absolventů studií
prvního stupně může zahrnovat výhradně přípravu na práci v mateřských školách
a základních školách; speciální pedagogiku pro osoby mající přípravu na výkon
povolání učitele.
Realizace každého z modulů, stejně tak v rámci řádného studia, jakož i postgraduálního, vede k získání stejných efektů vzdělávání. Moduly se skládají z komponentů
a popisů obsahů vzdělávání typických pro modul i komponent.
1. modul: věcná příprava v souladu s popisem efektů vzdělávání pro daný obor.
Každý další modul se skládá z třech komponentů.
2. modul: tj. psychologicko pedagogická příprava zahrnuje takové komponenty
jako jsou:
– Všeobecná pedagogicko-psychologická příprava.
– Pedagogicko-psychologická příprava pro výuku v dané vzdělávací etapě anebo
vzdělávacích etapách (rozděleno: školka a I. vzdělávací etapa pro třídy I–III
základní školy; II. vzdělávací etapa – třídy IV–VI základní školy a III. a IV.
Vzdělávací etapa – gymnázium, pogymnaziání studium, výuka pro povolání) .
– Praxe.
3. modul: tj. didaktická příprava zahrnuje takové komponenty jako:
– Základy didaktiky.
– Didaktika předmětu (počet hodin) v dané vzdělávací etapě anebo vzdělávacích
etapách (rozděleno: školka I. vzdělávací etapa; II. vzdělávací etapa a III. a IV.
vzdělávací etapa).
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– Praxe.
4. modul: Příprava na výuku dalšího aprobačního předmětu zahrnuje následující
komponenty: věcnou přípravu; didaktiku předmětu (počet hodin) v dané vzdělávací etapě nebo vzdělávacích etapách v souladu s popisem obsahu vzdělávání
pro 3. modul, komponent 2 a praxi v souladu s popisem vzdělávání pro 3. modul,
komponent 3.
5. modul: Příprava v rámci speciální pedagogiky zahrnuje tyto komponenty: speciální pedagogicko–psychologickou příprava; speciální didaktika a praxe. Navíc
v rámci realizace modulu osoba připravující se na výkon povolání učitele volí
jednu z následujících odborností: vzdělávání a rehabilitace duševně postižených
osob; tyﬂopedagogika; surdopedagogika; medicínská pedagogika; resocialisace
a socioterapie.
Shodně s dikcí nové vyhlášky by praxe měla převážně probíhat souběžně s realizací
vyučovacích hodin na škole.
Kromě toho realizace 2. a 3. modulu by dohromady měla trvat nejméně 3 semestry. Modul 3. se realizuje po modulu 2. Vzdělávání v rámci 4. modulu je určeno pro
studenty nebo absolventy studií, jež jsou přípravou pro výkon učitelského povolání,
kteří chtějí získat aprobaci pro učení více než jednoho aprobovaného předmětu.
Komponenty 2 a 3 modulu 4. mohou být realizovány souběžně s realizací modulu
3. anebo po ukončení realizace 3. modulu. Vzdělávání v rámci 5. modulu je určeno
pro studenty nebo absolventy studií, která jsou přípravou na výkon učitelského
povolání, kteří chtějí získat přípravu pro výuku určeného aprobovaného předmětu
ve školkách, školách a ve zvláštních nebo integračních institucích (zvláštní nebo
integrační oddělení). Realizace 5. modulu umožňuje získání přípravy na práci
ve školkách, školách a ve zvláštních nebo integračních institucích (zvláštní nebo
integrační oddělení) v rozsahu odpovídajícím získané přípravě v rámci realizace
modulů 1, 2 a 3 a dle druhu duševního postižení nebo společenské nepřizpůsobivosti žáků. 5. modul může být realizován souběžně s realizací modulu 3 anebo po
ukončení realizace modulu 3.
Absolvent studií prvního (bakalářského) stupně, který nemá věcnou přípravu
pro výuku aprobovaného předmětu, a který nemá pedagogicko-psychologickou
a metodickou přípravu při studiích druhého stupně, jež připravují pro výkon učitelského povolání, realizuje modul 1., 2. i 3. v rozsahu zajišťujícím přípravu pro
výuku v rámci příslušných vzdělávacích etap.
Vzdělávání učitelů má především spočívat v získávání praktických dovedností
(didaktických na stejné úrovni jako vychovatelských) potřebných pro výkon uči-
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telského povolání. Teoretické znalosti mají podporovat získávání těchto dovedností
a dávat jim vědeckou syntézu získaných zkušeností. Takže díky novým požadavkům,
které souvisejí se vzděláváním učitelů, se zvětšila role praktického vzdělávání, zvláště v oblastech zahrnujících výchovné a opatrovnické kompetence i diagnostikování
individuálních potřeb žáka. Lze tudíž říci, že nový způsob vzdělávání učitelů je ve
značné míře odpovědí na identiﬁkované (viz výsledky pedeutologických výzkumů uvedené v první části této statě) mezery a nedostatky v dosavadním způsobu
získávání profesních kvaliﬁkací6.
3 Další vzdělávání polských učitelů
Další vzdělávání je podstatnou součástí profesního rozvoje každého učitele i rozvoje
školy a je podmínkou veškerých změn, které se v současném období odehrávají.
B. Szulz soudí, že reforma školství (zaváděná od roku 1999) přinutila učitele ke
značné dynamice v profesi a v práci nad vlastním rozvojem, a tím i v dalším vzdělávání. Je pochopitelné, že se každý z nich musí intenzivně a účinně rozvíjet. To
vyplývá nejen z podstaty samotné reformy, ale také ze samotné povahy učitelské
profese” (Szulz, 2004, s. 109). Polský parlament v zákoně Učitelská listina (Karta
nauczyciela) přisoudil dalšímu vzdělávání zvláštní povahu, parlament tímto zdůraznil jeho význam. Z dikce Učitelské listiny vyplývá, že učitel je povinen zvyšovat
své všeobecné i profesní znalosti, že má povinnost účastnit se všech forem dalšího
vzdělávání, a to na té nejvyšší úrovni. Učitelská listina určuje, že ředitel školy nese
odpovědnost za to, aby učitelům byla zajištěna pomoc při realizaci jejich úkolů
taktéž v rámci dalšího vzdělávání7. Stejně tak, jako když provádí hodnocení jejich
práce, kdy zohledňuje právě aktivitu učitele v rámci dalšího vzdělávání (kritériem
hodnocení práce učitele je míra realizace mj. povinností vymezených v čl. 42
zák. 2 Učitelská listina – což vyplývá z vykonávaného pedagogického dozoru.
V tomto případě jde o to, že učitel je v rámci 40 hodinového pracovního času povinen provádět také činnosti spojené s přípravou na vyučování – sebevzděláváním
a dalším profesním vzděláváním). Navíc z norem týkajících se kariérního růstu
vyplývá taktéž i nepřímá povinnost doplňovat si vzdělávání. Byť právní normy
nestanovují přímou povinnost dalšího vzdělávání (tato povinnost nevyplývá přímo
a jednoznačně), nelze tuto skutečnost podceňovat. Mnoho zákonů hovoří právě
6

7
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Joanna Łukasik se účastnila společenských konzultací během přípravy zavádění předlohy přípravného vzdělávání pro výkon učitelského povolání.
Zajištění prostředků určených k ﬁnancování dalšího vzdělávání učitelů je povinností vyplývající
přímo z norem Učitelské listiny. Povinnost zajištění těchto zdrojů spočívá na řídících orgánech
školy, především ředitele. Dle čl. 70a Učitelské listiny: v rozpočtech orgánů řízení školy musí být
vymezeny prostředky na ﬁnancování dalšího vzdělávání s ohledem na metodické poradenství – ve
výši 1 % plánovaných ročních prostředků určených na osobní ﬁnanční hodnocení učitelů.

o schopnosti rozvoje profesních dovedností učitelů, jakožto o podmínce nezbytné
k tomu, aby se učitel mohl domáhat daných práv (např. pokud jde o kariérní postup). Došlo k docenění nejlepších učitelů a rychlému růstu kariéry učitelů mladých
a schopných (srov.: Prokop, 2011, s. 338–339).
Cíl dalšího vzdělávání učitelů je vždy tentýž – konkrétně profesní rozvoj, aktualizace znalostí, pedagogické novinky a „nárůst schopnosti učitele hodnotit vlastní
činnost v důsledku optimalizace své přípravy a vědomí profesní aktivity. Důsledkem
dalšího vzdělávání by měla být větší efektivita práce učitelů a rozvoj jejich osobnosti, identiﬁkace s povoláníma seberealizace” (Banach, 1997, s. 142).
Aktivita učitelů v rámci dalšího vzdělávání8, jehož účelem je rozšíření rozsahu
vzdělávacích, opatrovnických a výchovných aktivit musí vyplývat potřeb a úkolů
školy. Musí to spočívat především v:
– aktualizaci, rozšiřování a prohlubování jejich všeobecných znalostí,
– zvětšování obratnosti a praktických dovedností,
– poskytování pomoci v získávání mistrovství v povolání,
– rozvíjení kreativity a rozvíjení schopnosti analyzovat změny a zavádět toto do
praxe i života (Łukasik, 2006, s. 73).
Další vzdělávání v sobě spojuje formy:
– povinné (školení pedagogických rad)¨;
– dobrovolné (konference, workshopy, semináře, vzdělávací kurzy, kvaliﬁkační
kurzy, postgraduální studia);
– realizované v rámci externího vzdělávání (podle individuální volby učitele mimo
pracoviště);
– v rámci interního dalšího vzdělávání (ve všech školách existuje takový dokument
vnitro školního práva: Program – plán školního dalšího vzdělávání, a osoba – vedoucí této formy dalšího vzdělávání, jehož cílem je rozpoznání potřeb učitelů
v oblasti dalšího vzdělávání a organizování zvolených forem školení v souladu
s prioritami školy) (Kazimierowicz, 2009, s. 28). Má průběžnou povahu a realizuje se po určitou dobu;
– probíhá v institucionální formě;
– ve formě individuálního vzdělávání, tzn. samostatného vzdělávání (výše jmenované dobrovolné formy a četba odborné literatury a časopisů) a mělo by být
dobře promyšlené a naplánované.

8

Další vzdělávání v profesním rozvoji učitele plní funkci: informační, kompenzační, inspirační,
distribuční, organizační, vyrovnávající, zaváděcí a renovační; viz. M. Kazimierowicz, Doskonalenie
zawodowe nauczycieli. V „Nowa Szkoła” 2009, nr 5, s. 27.
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Další vzdělávání, jak již bylo uvedeno, je jedním z důležitějších prvků procedury
kariérního profesního růstu (rozvoje) učitelů na každém stupni jejich kariéry.
Bytnění povinné formy, tak absence aktivního přístupu k různým formám dalšího
vzdělávání znemožňuje dosažení dalšího stupně kariérního rozvoje9. Takže učitelé
systematicky a masově pokračují v dalším vzdělávání. Tento jev má však několik
nedostatků. M. J. Szymański poukazuje na to, že „[v] situaci dynamicky se rozvíjejícího dalšího vzdělávání učitelů je pochopitelné očekávání, podle něhož by výsledky
práce školy měly být neustále lepší. Nicméně výzkumy provedené v posledních
letech různými osobami a institucemi neprokazují příliš podstatné změny efektů
výuky, a pakliže vůbec k nějakým příznakům došlo, neodpovídají tempu nárůstu
kvaliﬁkace učitelů” (Szymański, 2007, s. 3) v oblasti výuky a výchovy. Problém
vyplývá z toho, že učitelé „sbírají” dokumenty potvrzující ukončení následujících
forem dalšího vzdělávání, avšak získané znalosti a dovednosti nepoužívají ve školní praxi (Łukasik, 2009, s. 97–103). Lze tudíž říci, že učitelé si doplňují znalosti
a získávají tak dovednosti „pro každý případ“, shromažďují potvrzení, která je mají
ochránit před ztrátou práce anebo napomoci k vyššímu ohodnocení ředitelem. Proto
se také v souvislosti s dalším vzděláváním a realizací kariérního růstu hovoří o tzv.
předstíraných úkonech.
Henryka Kwiatkowska tvrdí, že „velký vliv na kondici učitelů má rovněž zdání
práce, která je spojena s kariérním postupem. Učitel totiž, nikoliv z vlastní vůle,
musí vyplňovat velké množství dokumentů, jejichž rozvojové a vzdělávací účinky
jsou takřka nulové. Když již absolvují tuto proceduru postupu do dalšího stupně
kariérního růstu, tak učitelé s averzí reagují na veškerou „rozvojovou aktivitu”.
Protože shodně se všeobecně ve škole vládnoucím názorem získání cíleného postupu (akreditace) vlastně završuje proces profesního rozvoje” (Kwiatkowska,
2009, s. 45–48). Následkem předstíraných činností ve věci dalšího vzdělávání
a růstu (rozvoje, postupu) jsou mezery ve znalostech, didaktické a výchovné prohry,
které učitelé vysvětlují tím, že „mládež je stále horší“, že „rodiče jsou nevnímaví”,
že „výplata je nízká a není motivační”, namísto aby přiznali vlastní zanedbání
a vzrůstající kompetenční nedostatky (Szymański, 2007, s. 3).

tí a požadovaných profesních kompetencí, praktickou přípravu k výkonu povolání,
a o to, aby učitelé byli vybaveni příslušnými kvaliﬁkacemi a aby jejich profesní
kompetence byly správně cílené (a příprava na povolání ověřená) (Lewowicki,
2010, s. 21). Je nutné brát v úvahu to, že v rámci přípravy učitelů kromě věcných
a metodických znalostí jsou potřebné také znalosti týkající se výchovy, diagnóza
individuálních potřeb a možnost ověření získaných znalostí během praxí, a to vše
umožní zlepšit kvalitu vzdělávání učitelů a vzdělávaní jako takového vůbec. Avšak
pokud jde o další vzdělávání, tak jak zdůrazňuje B. Śliwerski - stačí dát dobře připraveným učitelům během studia „adekvátní jejich potřebám a zájmům nabídky
dalšího vzdělávání nebo zvyšování kvaliﬁkace, včetně dobrých platů, a oni sami si
již poradí se strukturálními výzvami práce školy, jakož i s proměňujícím se světem”.
(Śliwerski, 2001, s. 209)

5 Závěr
Zaměřme úsilí za zvyšování kvality vzdělávání učitelů při dosažení takových změn,
o nichž zde byla řeč – jde o koncepci vzdělávání, základní rozsah nezbytných znalos9
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Např. z analýzy právních norem vyplývá, že v období probíhající stáže učitel buďto samostatně
anebo prostřednictvím účasti na různých formách dalšího vzdělávání – sloužících vlastnímu rozvoji
i zlepšení kvality práce ve škole – by měl prohlubovat své znalosti a profesní dovednosti. Požadavek
dalšího vzdělávání je zapsán ve školském právu a nezavazuje učitele k tomu, aby se účastnili všech
forem, které nabízejí instituce vzdělávající učitele, vzdělávací učitelská centra atd.
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1.5 NOVÉ CESTY VE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH V NĚMECKU
Barbora Loudová Stralczynská
Abstrakt: Institucionální předškolní výchova v Německu zaznamenává v posledních
letech významný kvantitativní a kvalitativní rozvoj. Ten je spojen s cílem německé
spolkové vlády zajistit do roku 2013 pro 35 % dětí mladších tří let místo v předškolních zařízeních či zařízeních denní péče. S rozvojem institucionální předškolní
výchovy je nutně spojena potřeba navýšit počet kvaliﬁkovaného personálu. Z tohoto
důvodu byly v Německu otevřeny nové možnosti pro získání kvaliﬁkace pro práci
v předškolním zařízení. Příspěvek nastiňuje současné vzdělávací cesty a tematizuje
především aktuální reformy v profesní přípravě pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání i možnosti prohlubování jejich dalšího odborného rozvoje.
Klíčová slova: předškolní výchova, vzdělávání a péče, Německo, vzdělávání pedagogů, další vzdělávání, nové trendy, reforma

Úvod
Předškolní výchova, vzdělávání a péče v Německu zaznamenávají v posledních
deseti letech významný rozvoj. Důležitou součástí uskutečňovaných reforem jsou
proměny v oblasti přípravného a dalšího vzdělávání pedagogů působících v předškolních zařízeních. Cílem příspěvku je zmapovat situaci přípravného a dalšího
vzdělávání pedagogů předškolních zařízení v Německu a postihnout zde hlavní
vývojové trendy v kontextu transformace předškolní výchovy. Studie vychází
z analýzy expertizních a monitorovacích zpráv, mezinárodních studií, legislativních
dokumentů a dat poskytnutých vzdělávacími institucemi pro přípravu pracovníků
předškolní výchovy. Příspěvek se věnuje výhradně odborné přípravě pedagogických
pracovníků v předškolních zařízeních1.
Vzdělávání v Německu je značně determinováno jeho federálním uspořádáním.
Základní legislativní rámec je zakotven ve spolkových zákonech. Jednotlivé spolkové země pak konkretizují podmínky pro předškolní výchovu, vzdělávání a péči
1

Označení předškolní zařízení je v příspěvku užito pro tzv. denní zařízení (Tageseinrichtungen, tedy
jesle, mateřské školy a zařízení pro širší věkové skupiny dětí) poskytující institucionalizovanou
péči o děti do 6 let. Druhým typem péče o dítě mimo rodinu v Německu je tzv. denní péče o děti
(Kindertagespﬂege) Ekvivalent v ČR je plánovaný tzv. institut chůvy (MPSV, 2011), kterou však
mohou zajišťovat pracovníci bez pedagogického vzdělání (povinný pouze přípravný kurz).
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ve vlastních zemských zákonech, a proto se spolkové země vyznačují v některých
oblastech značnými odlišnosti. Příspěvek sleduje vzdělávání pedagogů na spolkové
úrovni. Na speciﬁka jednotlivých spolkových zemí poukazuje pouze v případě, že
tyto zemské variety jsou významné pro porozumění celkové situaci vzdělávání
pedagogů v Německu.

1 Nové cesty ve vzdělávání pedagogů předškolních zařízení
v Německu
Rozvoj předškolní výchovy, vzdělávání a péče je v Německu ovlivněn řadou faktorů. Hlavním podnětem bylo neuspokojivé umístění Německa ve výzkumech
PISA v roce 2000, které vedlo ke změně politického přístupu k předškolní výchově. Současný důraz se jeví v přiznání vzdělávací úlohy předškolním zařízením
a zdůraznění triády výchova, vzdělávání a péče. (Pfaller-Rott, 2011) S tím souvisí
rovněž proměna úkolů a cílů předškolních zařízení, na které je již nyní nahlíženo
nikoli jako na sociální instituce s pečující a výchovnou funkcí, ale jako na instituce mající za úkol rovněž vzdělávání dítěte2. Proměna pojetí dítěte jako aktivního
spolutvůrce svého vzdělávání je další nezbytnou charakteristikou transformace
předškolní pedagogiky. (Fthenakis, Oberhuemer, 2010) Mezi dalšími faktory významně ovlivňujícími předškolní výchovu není možno nepoukázat na zvyšující se
heterogenitu dětské skupiny, nutnost interkulturní otevřenosti předškolních zařízení
a inkluzivního přístupu. Všechny tyto naznačené principy ukazují na naprosto zásadní pohyb na půdě teorie a praxe předškolní výchovy, které v Německu musí být
zakotveny v zemských a státních dokumentech. Proto se změna pohledu na úlohu
předškolní výchovy nutně promítla také do kurikulárních dokumentů. V letech
2003–2007 všechny spolkové země vytvořily závazné vzdělávací plány. V roce
2004 byl vydán společný orientační rámec pro předškolní vzdělávání (Jugend- und
Familienministerkonferenz, 2010).
Současný stav docházky dětí do předškolních zařízení charakterizují vysoké
regionální rozdíly. V zemích bývalého „východního“ Německa využívá služeb některé z forem institucionální péče 48 % dětí mladších 3 let. V západních spolkových
zemích je to však pouze 17 %. V celém Německu děti ve věku 3–6 let dosahují
až 95% účasti v předškolní výchově. (Bock-Famulla, Lange, 2011) Od roku 2006
podporuje Německo rozvoj předškolních zařízení (v typech jesle, mateřské školy,
2
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Např. studie Bildung in Deutschland (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012) mluví
explicitně o dětech mladších 3 let jako o centrálním tématu předškolního vzdělávání (frühkindliche
Bildung). Předškolní výchova, vzdělávání a péče zahrnují věkovou skupinu dětí do 6 let (užívá se
spojení frühe Bildung, Betreuung und Erziehung), pojem Vorschulerziehung (v překladu doslovně
předškolní výchova) je spojován na rozdíl od ČR pouze s posledním rokem před nástupem do
primární školy a školskými metodami práce, proto se od jeho užití ustupuje.

zařízení s věkovými skupinami dětí od 0 do 6 let aj.), institutu denní péče o děti
a rozšíření bezplatné předškolní výchovy pro děti od 3 do 6 let. Od roku 2013 budou
mít děti od 1 roku zákonný nárok na vstup do některého z typů předškolní výchovy (očekávaná poptávka u 39 % dětí). (Autorengruppe Bildungsberichterstattung,
2012) Od roku 1990 byla v této souvislosti realizována řada legislativních změn.
Nejvýznamnější z nich v roce 2008 představuje Zákon na podporu dětí mladších
3 let v denních zařízeních a denní péči o děti – tzv. Kinderförderungsgesetz (KiföG, Německo, 2008). Jím se mění současný právní základ na spolkové úrovni
pro poskytování předškolní výchovy, vzdělávání a péče pro děti do 6 let, který je
zakotven v Osmé knize Sociálního zákoníku (Německo, 1990). Tato legislativní
změna nezasahuje do struktury vzdělávacích institucí, protože nevytváří nové instituce. Zákonně však zajišťuje právo každého dítěte ve věku od 1 roku být přijat
do nějakého typu instituce předškolní výchovy.
Výše uvedené změny implikují řadu důsledků pro personální zajištění předškolní
výchovy. Pro naplnění výše uvedeného zákona je potřeba navýšit počet předškolních
pedagogů pro jesle a mateřské školy asi o 14 000 pedagogů a 20 000 až 27 000
osob poskytujících denní péči o dítě (jimi má být zajištěno 30 % péče o děti mladší
3 let). (Schilling, 2012)
Získávání nových kvaliﬁkovaných pracovníků je řešeno několika způsoby. Jedno
z opatření představuje vytváření příznivých podmínek pro již stávající zaměstnance
(větší úvazky, ﬁnanční ohodnocení apod.). Další možnost tvoří rekvaliﬁkace osob
s jiným oborovým zaměřením (tzv. Quereinsteiger), kteří si mohou při zaměstnání
či ve zkrácené formě doplnit pedagogické vzdělávání (uplatňováno např. v Berlíně).
Informace prezentované v následujících kapitolách vycházejí ze studijního pobytu
v Berlíně a Drážďanech a studia materiálů uvedených v bibliograﬁi.
1.1 Současné cesty přípravného vzdělávání pedagogů pro předškolní
zařízení v Německu
Tradičně jsou v Německu pedagogové pro předškolní zařízení vzděláváni především
na sekundární a postsekundární úrovni. V posledních letech dochází ke strukturální a obsahové reformě přípravného i dalšího vzdělávání pedagogů. Nově byly
nastaveny kvaliﬁkační proﬁly. Postupně se etabluje odborná příprava již také na
vysokoškolské úrovni. Je možno hovořit přímo o razantním vývoji. Zatímco v roce
2004 byly programy nabízeny pouze na 3 vysokých školách, v roce 2011 existovalo
již 85 studijních programů (68 bakalářských a 17 magisterských)3. (Robert Bosch
Stiftung, 2011)
3

Rozvoj sleduje odborný portál WiFF: http://www.weiterbildungsinitiative.de/aus-und-weiterbildung.
html.
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Odbornou pedagogickou kvaliﬁkaci pro práci v předškolních zařízeních je možné
získat v rámci následujících studijních programů:
1.1.1 Pečovatel/pečovatelka (Kinderpﬂeger/in)
Nejnižší možné vzdělání kvaliﬁkující pro práci v předškolních zařízeních představuje dvouleté studium (v některých zemích tříleté, též v závislosti na předchozím
dosaženém vzdělání) na střední odborné škole (Berufsfachschule či Berufskolleg).
Podmínkou přijetí je ukončená povinná devítiletá docházka a úspěšně složená
přijímací zkouška. Studium na úrovni ISCED 3B vede k získání kvaliﬁkace tzv.
státem uznaný dětský pečovatel či pečovatelka s praxí či bez ní (Staatlich geprüfter
Kinderpﬂeger/in ohne/mit Anerkennungspraktikum). Variantou tohoto studijního
zaměření je tzv. státem uznaný sociálně pedagogický asistent či asistentka (Staatlich
geprüfte(r)/anerkannte(r) sozialpädagogische Assisten/tin). Toto vzdělání opravňuje
k práci jako pomocná síla v mateřských školách, věkově smíšených zařízeních denní
péče o děti ve věku 0–6, 3–10 či 0–12/14 let, dále v jeslích, dětských domovech,
v domovech pro budoucí matky či otce s dětmi, v centrech pro mládež, domech na
půl cesty nebo na dětských klinikách.
1.1.2 Vychovatel/vychovatelka (Erzieher/in)
Studijní proﬁl vychovatel či vychovatelka (Staatlich anerkannte/r Erzieher/in)
představuje nejběžnější kvaliﬁkaci pedagogického personálu v předškolních zařízeních (86 % ve východních spolkových zemích a 67 % v západních spolkových
zemích). (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012) Studium trvá 3 roky na
postsekundární odborné škole (Fachschule, v Bavorsku Fachakademie) (úroveň
ISCED 4A nebo ISCED 5B při více než 2400 vyučovacích hodinách). Zpravidla
sestává z dvouleté teoretické přípravy a 1 roku praktické přípravy. V podmínkách
pro přijetí existují značné rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Vždy
je však požadováno dokončené vyšší sekundární vzdělání. Absolventi vykonávají
samostatnou pedagogickou práci ve stejných zařízeních jako u výše zmíněné pečovatelky a rovněž působí ve vedení předškolních zařízení. Oproti pečovatelům mají
dále oprávnění pracovat v sociálních zařízeních, domovech důchodců, dětských
stacionářích, zařízeních pomoci pro děti a mládež a pro lidi s postižením a v poradenských zařízeních.
1.1.3 Sociální pedagog (Sozialpädagoge)
Studijní program na úrovni terciárního vzdělávání (bakalářské studium, ISCED
5B) je nabízen odbornými vysokými školami (Fachhochschule, Berufsakademie)
v délce 3 až 4 let. Předpokladem přijetí je všeobecná nebo odborná maturita. Studium kvaliﬁkuje pro vykonávání vedoucích pozic jak v předškolní výchově, tak

62

v dalších službách sociálního charakteru (viz výše uvedené instituce v bodě 2.1.2).
Proto absolventi působí rovněž i v sociálních službách, ve vzdělávání dospělých,
jako speciální pedagog či v rámci zdravotní péče.
1.1.4 Předškolní pedagog (Kindheitspädagoge)
Studijní předpoklady a délka studia jsou shodné s podmínkami studia oboru sociální pedagogika (viz 2.1.3). Studijní program vedoucí ke kvaliﬁkaci státem uznaný
předškolní pedagog (Staatlich anerkannter Kindheitspädagoge) je otevřen rovněž
na univerzitách v podobě bakalářského i magisterského studia. Označení Kindheitspädagoge vzniklo v roce 2009 z iniciativy Spolkové pracovní skupiny vzdělávání
a výchova v dětství (Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in der
Kindheit, tzv. BAG-BEK) a následně v červnu 2011 bylo doporučeno Spolkovou
ministerskou konferencí pro mládež a rodinu (JFMK) pro absolventy vysokoškolského studia orientovaného na práci v denních zařízeních pro děti od 0 do10 let.
Významnou charakteristikou studia je vědecká orientace, zacílení na rozvoj kompetencí v oblasti vedení a managementu. Součástí studia je však i praxe (30 ECTS).
Vytvořením nového označení této kvaliﬁkace došlo k rozlišení mezi absolventy
studia na vyšších odborných školách a vysokých školách a univerzitách.
Přesto však existuje řada otázek spojených se vznikem nového kvaliﬁkačního
proﬁlu. Není zatím sjednoceno, jakým způsobem bude uznávána předešlá kvaliﬁkace
z (vyšších) odborných škol – stále trvají obtíže s heterogenitou vzdělávacích plánů
v jednotlivých spolkových zemích. (Blossfeld, 2012)
Aktuální otázkou vzdělávací politiky je sblížení odborné přípravy pedagogů
v preprimárním a primárním vzdělávání, které je považováno za klíčový moment
při řešení přechodu mezi těmito vzdělávacími stupni (ve většině spolkových zemí již
funguje ﬂexibilní forma prvních let povinného vzdělávání (tj. 5-7leté děti vyučovány
dohromady s možností prodloužení či zkrácení úvodního stupně). (Oberhuemer,
Schreyer, 2010)

2 Další vzdělávání pedagogického personálu v předškolním
vzdělávání
Další vzdělávání pedagogů je od roku 2005 předmětem odborně-politického diskursu.
V Německu je rozlišováno mezi tzv. Fortbildung (krátkodobé vzdělávací nabídky)
a tzv. Weiterbildung (dlouhodobé, často vedoucí k získání certiﬁkátu či diplomu).
Spolkové země mají odlišné rámcové podmínky pro pedagogickou karieru – např.
v Hesensku je další vzdělávání povinné, nárok na další vzdělávání existuje v Severním Porýní Westfálsku (5 dní dovolené), jinde jsou náklady na vzdělávání pokryty
zřizovatelem zcela či v určitém rozsahu. (Jugend- und Familienministerkonferenz,
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Jednu z možných reforem p�ípravného a dalšího vzd�lávání znázor�uje násled
2010) Současný stav je určován velkou rozmanitostí nabídky typu i tematického
zaměření kurzů v jednotlivých spolkových zemích. Chybí zásadní dohoda na národní
úrovni alespoň v minimální úrovni poskytování dalšího vzdělávání, neboť v některých spolkových zemích dokonce není další vzdělávání pedagogům poskytováno
(př. Durynsko). (Ledig, 2011)
Nejčastější tematické okruhy kurzů dalšího vzdělávání v Německu:
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graf.
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Vícestupňová kvaliﬁkace by vycházela z přípravného studia na vyšší sekundární
škole (sociální asistent či dětská pečovatelka; bez možnosti vstoupit do praxe
a s povinností dalšího vzdělávání, což již je platné v některých spolkových zemích, např. Sasku). Na toto vzdělání by navazovalo studium směřující k získání
plné kvaliﬁkace pro vykonávání pedagogické práce v předškolních (a dalších)
zařízeních na pozici vychovatele. Vysokoškolské studium by pak představovalo
součást dalšího vzdělávání a bylo by modulově strukturováno. Modulový systém
s kredity by byl zaveden i v kurzech dalšího vzdělávání mimo rámec bakalářského
a magisterského studia, což by umožňovalo otevření alternativních cest k zhodnocení
aktivit pedagogů v oblasti dalšího vzdělávání (např. dosažení vysokoškolského diplomu).
Expertní skupina Aktionsratbildung v roce 2012 formulovala následující doporučení pro další rozvoj přípravného a dalšího vzdělávání pedagogů předškolních
zařízení: (1) vytvoření koordinovaného společného konceptu přípravného a dalšího vzdělávání na různých úrovních škol; (2) sjednocení vysokoškolského studia
předškolní pedagogiky na národní úrovni; (3) rozvoj vysokoškolských studijních
programů při zaměstnání; (4) vysokoškolsky kvaliﬁkovaný pedagog v každém předškolním zařízení do roku 2020; (5) zajištění ﬁnančního ohodnocení pro rovnocenně
vysokoškolsky kvaliﬁkované pracovníky; (6) umožnění specializací a diferencovaného studia na terciární úrovni; (7) další vzdělávání pedagogických pracovníků
jako povinný a samozřejmý standard; (8) pouze působení vychovatelů (Erzieher)
a předškolních pedagogů (Kindheitspädagoge) v předškolních zařízeních; (9) rozvoj
vzdělávacích a výzkumných struktur. (Blossfeld, 2012)
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Otevřenou otázkou zůstává, jak by mělo vypadat ideální složení týmu pracovníků
v předškolních zařízeních (např. multiprofesionální tým pedagogů s různou úrovní
dosaženého vzdělání). Diskutován je způsob přístupu k vzrůstající heterogenitě
poskytovaných služeb a kvaliﬁkačních úrovní pracovníků (pro poskytovatele denní
péče je dostačující 160hodinový kurz a naopak u vychovatelů se předpokládá tříleté
studium na postsekundární či terciární úrovni). Na jednu stranu je zdůrazňována
nutnost profesionalizace pedagogů v předškolní výchově a na druhou stranu se
otevírá toto pracovní pole osobám s jinými aprobacemi či dokonce nekvaliﬁkovaným silám teprve realizujícím odbornou přípravu při zaměstnání. (Bock-Famulla,
Lange, 2011)

3 Závěr
Předškolní výchova a vzdělávání pedagogů se v Německu nachází ve fázi intenzivní transformace, která se projevuje nejen ve vysokých investicích do
vzdělávání pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání – za poslední 4 roky postupně uvolňuje vláda 400 milionů euro – ale též v hledání míry
kvality v odborné přípravě pedagogů. Reformy v Německu korespondují se
současnými vývojovými trendy v Evropě popsanými v mezinárodních srovnávacích studiích (srov. OECD, 2012). Je zřejmé, že problémy na národní úrovni jednotlivých evropských zemí jsou speciﬁcké, vázané na tradici, kulturu
i ekonomické podmínky těchto zemí, přesto však sledování vývoje v jednotlivých
zemích může odkrýt inspirativní podněty pro země podobného kulturního okruhu.
Proto situace v Německu nejen poskytuje množství podnětů pro diskusi o přípravném a dalším vzdělávání pedagogů v České republice, ale v předstihu může směřovat
ke kvalitnějšímu horizontu.

1.6 NOVÝ KARIÉRNÍ SYSTÉM V ČESKÉ
REPUBLICE
Michal Trunda
V roce 2012 byla zahájena realizace IPn – Kariérní systém, jenž řeší dlouhodobě
očekávaný kariérní systém učitelů, který umožní učitelům a ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování
podle jasných transparentních pravidel. Kariérní systém by měl na rozdíl od toho
stávajícího motivovat učitele a ředitele škol k dalšímu profesnímu rozvoji a kvalitní
pedagogické práci a umožnit jim volbu různých kariérních cest a postupů. Kariéra
bude prioritně založena na zvyšování profesních kompetencí, tj. vědomostí, dovedností, postojů a hodnot učitele. Pro naplnění tohoto cíle je nutné v rámci projektu
vytvořit víceúrovňové standardy pro učitele a pro ředitele, popsat podmínky a možnosti kariérního postupu, připravit hodnoticí procesy a navrhnout institucionální
a ﬁnanční zajištění celého systému. Hodnota projektu se výrazně zvyšuje tím, že
vybrané prvky připravovaného systému budou ověřovány přímo v praxi. Finální
výstupy pak budou připraveny k bezprostřední implementaci do českého školství
a do českého právního řádu.

Základní principy nového kariérního systému
1. KS je komplexním systémem, který řeší jak odborný a pedagogický růst učitelů,
tak problematiku funkčních pozic a specializovaných činností. KS tedy zahrnuje
3 základní oblasti:
• Rozvoj pedagogických a odborných kompetencí učitelů.
• Přípravu učitelů na výkon specializovaných činností.
• Přípravu učitelů na výkon funkční pozice.
Jednotlivé oblasti jsou vzájemně prostupné a jsou na sebe v konkrétních případech vázány.
2. KS je tvořen pro „typického“ učitele, který se na profesi učitele připravuje
v pregraduálním vzdělávání na pedagogických fakultách či dalších fakultách
vzdělávajících učitele a učí od počátku své profesní kariéry. Kariérní systém
zahrnuje učitele MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Do kariérního systému mohou být zařazeni
pouze učitelé, kteří splňují odbornou kvaliﬁkaci podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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3. KS je otevřený vzhledem k odborníkům jiných profesí, kteří se v určité fázi
své profesní kariéry rozhodnou předat své zkušenosti z pozice učitele žákům
zejména v SOŠ a studentům na VOŠ.
4. KS vychází z povinnosti učitele rozvíjet své profesní kompetence (v souladu
se zákonem o pedagogických pracovnících).
5. KS respektuje právo na volbu možné kariérní cesty.
6. KS dává do přímé souvislosti profesní rozvoj učitele a jeho postup kariérním
systém s odměňováním.

Cíle nového kariérního systému
Univerzálním cílem nového kariérního systému je zlepšení výsledků, kterých žáci
v průběhu vzdělávání dosahují. Ty se odvíjejí zejména od kvality práce učitele.
Nový kariérní systém musí učitele motivovat k celoživotnímu profesnímu rozvoji
a nabízet odpovídající ohodnocení kvality jejich práce a jejich výsledků.
1. V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
ČR 2011 (DZ 2011) stanovit principy kariérního systém učitelů umožňujícího
celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojeného s atestacemi a navázaného
na motivující systém odměňování na základě transparentních pravidel.
2. Vytvořit podmínky pro naplnění ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. (198/2012
Sb.), o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve školské praxi.
3. Zvýšit profesní kompetence a kvalitu práce učitelů.
4. Sjednotit na odpovídající úroveň pregraduální vzdělávání budoucích učitelů.
5. Zvýšit atraktivnost profese učitele a vytvořit podmínky pro to, aby si profesní
dráhu učitele volilo co nevíce kvalitních absolventů středních škol.
6. Vytvořit nový systém diferencovaného odměňování učitelů, který propojí standard
profese učitele s kariérním systémem.
Pevně věřím, že se v dohledné době podaří zahájit ještě další dva poměrně zajímavé
individuální projekty národní, které jsou na ministerstvu připraveny, a to projekt
„Kariéra ředitele školy – ŘEDITEL21“ a projekt „Profesní rozvoj a kariéra“.
První z těchto projektů – Kariéra ředitele školy – svým obsahem reaguje na
absenci uceleného systému výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů škol
v ČR, který by umožňoval zvyšování kvality jejich práce a tím i kvalitu samotných
škol. V českém školství zatím takto komplexně pojatý systém pro vedoucí pedagogické pracovníky neexistuje. V současné době je profesní rozvoj ředitelů škol
úzce zaměřen na vzdělávání, většinově bez respektu k jejich rozdílným potřebám

68

v různých fázích kariéry. Záměrem projektu je připravit systém kariéry ředitelů
mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, vč. návrhu na jeho
institucionální a ﬁnanční zajištění. Aktivity projektu tvoří sled postupných kroků:
MAPA stavu personálního řízení školských manažerů v ČR i zahraničí, VÝVOJ
modelu výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů dotčených škol, OVĚŘOVÁNÍ klíčových prvků vytvořeného modelu a SYSTÉM kariéry ředitele školy jako
ﬁnální výstup připravený k přímé implementaci. V konečném důsledku jde o návrh
modelu personální strategie státu, který přináší možnost významně ovlivnit kvalitu
škol a efektivitu poskytovaného vzdělávání.
Druhý z těchto projektů – Profesní rozvoj a kariéra – si klade za cíl vytvořit
systém profesního rozvoje pedagogických pracovníků, který bude založen na individuálních potřebách a diverziﬁkaci forem podpory s respektem ke speciﬁckým
potřebám školy a žáků a přímou vazbou na výsledky jejich vzdělávání. V rámci
projektu by měl být tedy především
• zmapován současný stav profesního rozvoje pedagogů v porovnání se zeměmi
EU, které dosahují výborných výsledků ve vzdělávání;
• dále by měly být vyvinuty nástroje pro implementaci modelu systému profesního
rozvoje do praxe škol;
• ověřen navržený model profesního rozvoje uvnitř škol;
• ověřen mentoring jako moderní a efektivní forma profesního rozvoje;
• motivovány školy a učitelé k aktivní účasti na vlastním profesním rozvoji;
• podpořena diverziﬁkace forem profesní podpory;
• a konečně připraven také návrh na harmonizaci právních předpisů s potřebami
profesního rozvoje.
Dominující aktivitou je návrh systému profesního rozvoje, jehož prvky by měly být
ověřovány v dalších aktivitách (Model uvnitř školy, Mentor a Proﬁl 21).
Výstupem projektu bude připravený model profesního rozvoje k přímé realizaci – pro školy tak vznikne komplexní podpora zahrnující nejen databanku ověřených
metodik, ale také týmy vyškolených konzultantů, kteří budou poskytovat odbornou
pomoc při nastartování proměny současného dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v komplexním plánu profesního rozvoje, včetně nástrojů pro vyhodnocování jeho účinnosti.
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1.7 NÁSTROJ KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ
A SEBEHODNOCENÍ KVALITY PRÁCE
UČITELE — CESTA PROFESNÍHO ROZVOJE
UČITELŮ
Nataša Mazáčová
Abstrakt: Příspěvek představí Rámec profesních kvalit učitele jako významné cesty
podpory profesionalizace učitelské profese v ČR. Jedná se o nástroj komplexního
hodnocení a sebehodnocení kvality práce učitelů, který vznikl v projektu Cesta ke
kvalitě. Tým odborníků navrhl popis kvality profesních činností učitele základní
a střední školy a nástroj následně pilotně ověřil na vybraných školách v ČR. Rámec
slouží na podporu profesního rozvoje učitelů začínajících i zkušených. Své využití
má také v přípravném vzdělávání učitelů a práce s ním umožňuje zajistit kontinuitu
vzdělávání.
Klíčová slova: profesionalizace učitelské profese, kvalita učitele, profesní standard,
hodnocení a sebehodnocení učitele, profesní kompetence, začínající učitel, zkušený
učitel, autoevaluace školy, elektronický hodnotící nástroj

Úvod
Problematiku hodnocení a sebehodnocení kvality učitelů považujeme za významné
téma, které ovlivňuje úvahy o procesech zkvalitňování školního vzdělávání na všech
úrovních. Zvyšování kvality práce učitelů a zkvalitňování systému jejich přípravy
a zároveň dalšího profesního rozvoje pedagogů je v současné době významným
nástrojem vzdělávacích reforem a inovací v práci školy. Téma kvalita učitele nelze
nahlížet samostatně, ale v úzké propojenosti s problematikou kvality vzdělávání, se
speciﬁky kvalitní školy a také kvalitní výuky. Řada studií, které prezentují výsledky
výzkumů, ukazuje, že kvalita učitele má zásadní vliv na vzdělávací výsledky žáků.
Soudobé modely kvalitní školy považují za klíčový aspekt kvalitní výuky právě
profesní a osobnostní kvality učitele. Je tedy nezbytné podporovat profesní rozvoj
učitelů. Kvalita učitele je v současné době jedním z určujících faktorů procesu
profesionalizace učitelské profese. Hodnocení kvality učitelovy práce je však velmi
náročné. Tým odborníků z Pedagogické fakulty UK v Praze navrhl popis kvality
profesních činností učitele základní a střední školy a nástroj následně pilotně ověřil
na vybraných školách v ČR. Jedná se o nástroj komplexního hodnocení a sebehodnocení kvality práce učitelů, který vznikl v projektu Cesta ke kvalitě pod názvem
Rámec profesních kvalit učitele.
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Primárním cílem nástroje je podpora profesního rozvoje učitelů a zároveň zvyšování kvality školy. Rámec profesních kvalit učitele tak může sloužit jako model
pro systémové hodnocení a sebehodnocení kvality práce učitele, zároveň však
umožňuje tvořivou a efektivní práci s nástrojem v prostředí současné školy. Systematickou a dlouhodobou práci s uvedeným evaluačním nástrojem chápeme jako
nedílnou součást systému podpory českých učitelů v oblasti jejich dalšího vzdělávání
a především v oblasti jejich profesního rozvoje.

1 Teoretická východiska Rámce profesních kvalit učitele
a vývoj pojetí kvality učitele v zahraničí
Od 90. let minulého století se problematika kvality učitelů dostávala postupně do
centra pozornosti vzdělávací politiky ve většině vyspělých zemí. Podpora kvality
učitelů se stávala zásadním tématem pedagogické teorie a výzkumu. Na základě
charakteristik klíčových prvků kvality učitele byly v mnoha evropských zemích
i v zámoří vytvářeny profesní standardy jako normy kvality vykonávání učitelské
profese.
Pohledy na vývoj pojetí kvality učitele a její hodnocení v zahraničních modelech
jsou pro tvorbu Rámce profesních kvalit učitele velmi zajímavé a podnětné. Teoretické modely kvalitního učitele byly v zahraničí rozvíjeny v kontextu požadavků
na model kvalitní, efektivní a dobré školy, zejména kvalitní výuky. Zahraniční
vývoj přístupů k pojetí kvality – profesionality učitele v pedagogické teorii a také
ve výzkumu ukazuje, že normativní modely profese, které byly vytvořeny od
konce 60. let minulého století s detailně popsanými požadavky na učitele v oblasti
činností, dovedností a vlastností byly podrobeny kritice. Začíná se klást důraz na
dynamické pojetí požadavků na učitele, které klade důraz na směřování, rozvoj
k žádoucím parametrům učitelské profese. Tak vývoj požadavků na učitele prochází v 80. letech změnou pojetí od behavioristického, jež redukuje požadavky na
pracovní dovednosti a pozorovatelné jevy v jednání učitele, na holistické pojetí.
To zdůrazňuje komplexní, integrativní přístup, což lze vyjádřit celostním pohledem
na osobnost pedagoga a provázanost řady aspektů v jeho činnostech, které ne vždy
lze pozorovat, popisovat a hodnotit.
Od 90. let je tendence charakterizovat klíčové prvky kvality učitele vymezením
sedmi základních oblastí profesních znalostí učitele (professional knowledge), které
velmi významně utvářejí kvalitu jeho praktické činnosti – tedy rozhodovací procesy,
aktivní činnost a její reﬂexi (Shulman,1987). Pracuje se s termínem poznatková
báze učitelství, což vyjadřuje strukturu vědomostní, dovednostní, zkušenostní,
postojovou a hodnotovou.
K dalším vlivným přístupům v pojetí kvality učitele patří modely a soubory
profesních kompetencí (Kothagen, 2004; Erickson, 1988 a další).

Zajímavé podněty přináší také vymezení kvality výkonu pedagoga např. prostřednictvím profesních rolí nebo klíčových odpovědností učitele v procesu vyučování
a učení.
Na základě uvedených charakteristik klíčových prvků kvality učitele byly v řadě
evropských zemí i v zámoří vytvářeny profesní standardy jako normy kvality
vykonávání učitelské profese.
Profesní standardy jsou formulovány v těsné vazbě na pojetí učitelské profese
v dané zemi, a to nejčastěji v podobě klíčových profesních kompetencí, které jsou
chápány jako komplexní, ﬂexibilní soubor znalostí, dovedností, reﬂektovaných
zkušeností, hodnot a postojů, nebo v podobě charakteristik klíčových profesních
činností, které jsou považovány za nezbytné pro kvalitní výkon profese. Také na
mezinárodní úrovni vzniklo v posledním desetiletí mnoho dokumentů věnovaných
kvalitě učitelů a učitelského vzdělávání (European Commission, 2005; 2007; OECD,
2005; 2009; European Parliament, 2008; ETUCE, 2008; ATEE, 2006). Byla zahájena
diskuze k možnostem tvorby „evropského standardu“ učitele a učitelského vzdělávání v rámci integračních procesů v Evropě (Spilková; Tomková a kol. 2010).
Vývoj hodnocení a podpory kvality učitelů v českém kontextu nemá jednoduchou
linii a její utváření je poměrně složité. V České republice se po období nečinnosti
vzdělávací politiky v oblasti problematiky učitele a učitelského vzdělávání v průběhu devadesátých let dostává kvalita učitele a profesní standard do centra pozornosti
v dokumentu Národní program rozvoje vzdělání v České republice (2001, dále jen
Bílá kniha). V Bílé knize jsou kvalitní učitelé považováni za klíčové aktéry proměny
školy. Za jednu z důležitých cest ke zvýšení kvality učitelů a jejich vzdělávání je
zde považováno vytvoření profesních standardů pro jednotlivé kategorie učitelů.
Proces tvorby standardů u nás prošel od 90. let 20. st. do současnosti složitým
vývojem a tento stále pokračuje.
Za klíčový moment lze považovat zřízení expertní skupiny k tvorbě profesního
standardu učitele a učitelského vzdělávání v roce 2008, která pracovala ve složení
zástupců akademické sféry, pedagogického výzkumu a školní praxe. Na konci roku
byl předložen rámcový dokument Standard kvality profese učitele, který nabídl
k diskuzi zejména celkovou „ﬁlozoﬁi“ standardu, jeho smysl, cíle a funkce a dále
jako příklad jednu z možných verzí standardu v podobě výčtu profesních činností
důležitých pro kvalitní výkon profese.
Profesní standard je zde chápán jako konkretizace požadovaných kvalit učitele, které jsou nezbytné pro kvalitní vykonávání profese v podmínkách kurikulární
reformy představující zásadní proměny v pojetí cílů, obsahu a strategií školního
vzdělávání. Kvalita učitele, vyjádřená profesním standardem, měla být formulována
v úzké souvislosti s pojetím kvalitní školy a kvalitní výuky v kurikulárních dokumentech. Standard jako rámec, soubor požadovaných kompetencí projevujících se
v profesních činnostech učitele, byl chápán sice jako určitá norma, ale ne statická
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a zaﬁxovaná, ale naopak jako otevřený a vyvíjející se fenomén. Byly vymezeny
základní oblasti činnosti učitele a v nich kritéria kvality, která se rozpracovávala
do konkrétnějších a hodnotitelných indikátorů kvality.
Slibně nastartovaný proces tvorby profesního standardu byl na konci července
2009 přerušen. Další práce na tvorbě standardu pokračovaly na půdě profesních
asociací a fakult připravujících učitele. Vůdčí role se ujala Asociace profese učitelství a nabídla vytvoření platformy pro další spolupráci.
Na začátku roku 2010 byl publikován „Podkladový materiál pro tvorbu standardu
kvality profese učitele“ (Učitelské noviny, 2010, č. 12, s. 15-18). Vznikl modiﬁkací
původního návrhu s využitím analýzy veřejné diskuze. Obsahuje jak základní východiska k tvorbě standardu, tak také návrh struktury standardu, vymezující oblasti
a kritéria k hodnocení a sebehodnocení kvality profesních činností.
V těsné návaznosti na publikovaný materiál pokračuje tvorba profesního standardu v rámci národního projektu MŠMT Cesta ke kvalitě, jehož cílem je podpora škol
při autoevaluaci. Jako součást projektu byl vytvořen a ověřován Rámec profesních
kvalit učitele, který je podkladem k tvorbě nástrojů komplexního a dlouhodobého
sebehodnocení a hodnocení kvality učitele. Rámec profesních kvalit učitele důsledně navazuje na koncepci rozpracovaného Standardu kvality profese učitele. Byly
využity také zahraniční teoretické a výzkumné zdroje včetně inspirací ze standardů
ve vybraných evropských zemích i v zámoří (Spilková a Tomková et al., 2010).
Nástroj tedy vznikl v národním projektu MŠMT Cesta ke kvalitě, který je zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Cílem projektu je
podpořit školy v jejich sebehodnotících procesech. Základní a střední školy mají
zákonnou povinnost pravidelně provádět zhodnocení své vlastní práce. V procesu
práce současné školy je nezbytné podívat se s určitým nadhledem na své vlastní
působení. Autoevaluace školy však není proces jednoduchý a řada škol to stále
pokládá za velký problém.
Projekt Cesta ke kvalitě proto nabídl školám pomocnou ruku v porozumění
procesům hodnocení vlastní práce v řadě oblastí. Jednou z klíčových oblastí je
právě kvalita učitele.

2 Charakteristika a struktura nástroje
Rámec profesních kvalit učitele je evaluačním nástrojem komplexního sebehodnocení
a hodnocení kvality práce učitelů na základních a středních školách. Evaluačním
nástrojem rozumíme spolehlivou metodu či techniku sběru dat pro účely vlastního
hodnocení školy nebo postupy podporující různé fáze evaluačního procesu.
Nástroj vymezuje a konkretizuje soubor očekávaných profesních kompetencí – kvalit začínajícího i zkušeného učitele, který je na základě vysokoškol-
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ské učitelské přípravy vybaven sumou vědomostí, dovedností, hodnot a postojů.
Předpokládá se však, že potřebuje i nadále rozvíjet dovednost naučené plně užívat
v praxi, umět jednat v konkrétních situacích a širokém kontextu třídy a školy, ve
které začíná učit, dále se vzdělávat a profesně rozvíjet.
Materiál v podobě formuláře obsahuje soubor kritérií, indikátorů profesních kvalit k pozorování výuky a její reﬂexi a k práci s profesním portfoliem začínajícího
a zkušeného učitele. Zahrnuje celou šíři očekávaných profesních kompetencí začínajícího učitele, tedy oblasti výuky, širšího kontextu výuky a profesního rozvoje.
Návrhy indikátorů mají ambici jít „do hloubky“, konkrétně pojmenovávat činnosti,
které začínající učitel v praxi má umět a dělat.
Nástroj byl vytvořen týmem odborníků pod vedením PhDr. Anny Tomkové, Ph.D.
z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: prof. PhDr. Vladimíra
Spilková, CSc.; Mgr. Jana Kargerová, Ph.D.; Mgr. Tereza Krčmářová, Ph.D.; PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.; Mgr. Klára
Kostková.
V procesu tvorby materiálu byl navržen popis kvality profesních činností učitele
základní a střední školy a nástroj byl následně pilotně ověřen na vybraných školách
v ČR. Rámec slouží na podporu profesního rozvoje učitelů začínajících i zkušených.
Své využití má také v přípravném vzdělávání učitelů a práce s ním umožňuje zajistit
kontinuitu vzdělávání.
Využití evaluačního nástroje lze smysluplně propojit s prací s Profesním portfoliem učitele, případně i dalšími nástroji, které vznikly v uvedeném projektu Cesta
ke kvalitě.
Rámec profesních kvalit učitele lze chápat jako charakteristiku vynikajícího
učitele základní a střední školy, především učitele všeobecně vzdělávacích předmětů. Je jakousi metou, ke které směřuje jak začínající, tak zkušený učitel. Rámec
odhaluje nejen silné stránky, ale zároveň i oblasti ke zlepšení.
Nástroj sleduje především formativní funkci hodnocení, ale lze jej samozřejmě
využít ve smyslu „sumativním“, tedy k bilancování a především navržení další
cesty profesního rozvoje. Jak již bylo naznačeno, nástroj zároveň poskytuje podporu škole, zvláště uvádějícímu učiteli, kolegům a vedení školy v procesu pomoci
učiteli a ve zvyšování kvality školy, včetně systému její evaluace a autoevaluace.
Východiskem materiálu je dynamické pojetí požadavků na učitele, neboť profesní
vývoj je v pohybu a jeho smyslem je dlouhodobé zacílení a směřování k požadované
kvalitě práce pedagoga.
Základ Rámce profesních kvalit učitele tvoří soubor kritérií a indikátorů v osmi
oblastech profesních činností, které jsou východiskem pro pozorování výuky a její
reﬂexi/sebereﬂexi.
Nástroj je tak určen především učitelům ve škole a mentorům, kteří se začí-
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najícími či zkušenými učiteli úzce spolupracují. Dále je určen vedení škol. Slouží
hodnotitelům – členům vedení nebo dalším osobám, které mají v organizaci konkrétní školy právo se vyjadřovat ke kvalitám a k pracovnímu výkonu učitelů. Za
velmi cennou považujeme skutečnost, že nástroj umožňuje v prostředí školy vést
strukturovanou a smysluplnou diskusi o kvalitě práce učitelů.
To je cesta k efektivnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání pedagogického sboru.
Neméně významným aspektem nástroje je možnost jeho využití v přípravném
vzdělávání, především v průběhu pedagogických praxí studentů učitelství. Naše
zkušenost s prací s nástrojem v upravené podobě pro potřeby hodnocení a sebehodnocení studentů učitelství 1. stupně ZŠ v procesu souvislých pedagogických praxí je
velmi pozitivní. Tedy další možností nástroje je podpora systémové spolupráce mezi
fakultami připravujícími učitele, školami a učiteli z praxe. Fakultám připravujícím
učitele předkládá možnost rozvíjet klinické pojetí pedagogických praxí a realizaci
reﬂektivního modelu učitelského vzdělávání.
Základem materiálu jsou profesní činnosti, ve kterých se projevují profesní
kompetence učitele, chápané jako soubor profesních znalostí, dovedností, postojů a hodnot a osobnostních charakteristik. K významným předpokladům kvality
profesních činností učitele je jeho jednání v souladu s etickými principy učitelské
profese.
V Rámci profesních kvalit jsou formulovány klíčové, fundamentální profesní
znalosti, které jsou dalším významným předpokladem kvality profesních činností.
Profesní základnu učitele zahrnují následující znalosti:
• pedagogické znalosti (se zvláštním důrazem na řízení a organizaci procesů
vyučování);
• znalost vyučovaného oboru;
• didaktickou znalost obsahu, speciﬁcké propojení oboru, pedagogiky (didaktiky)
i psychologie;
• znalost kurikula s ohledem na klíčové kurikulární dokumenty;
• znalost cílů, účelů a hodnot výchovy a vzdělávání i jejich ﬁlozoﬁckých a historických východisek;
• znalost vzdělávacího prostředí (v užším i širším slova smyslu);
• znalosti žáků a jejich charakteristik (pedagogicko-psychologické znalosti);
• znalost sebe sama.
Jádrem materiálu jsou především vymezené profesní činnosti. V těchto činnostech
se projektují profesní kompetence učitele a jsou vyjádřeny v podobě kritérií
kvality v následujících osmi oblastech:
1. Plánování výuky.
2. Prostředí pro učení.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procesy učení.
Hodnocení práce žáků.
Reﬂexe výuky.
Rozvoj školy a spolupráce s kolegy.
Spolupráce s rodiči a širší veřejností.
Profesní rozvoj učitele.

Kritéria kvality jsou dále rozpracována do příkladů ukazatelů (indikátorů) kvality, které dále konkretizují obsah jednotlivých kritérií kvality a ukazují možnosti
argumentů a dokladů naplňování jednotlivých kritérií. Vše je vedeno snahou pomoci
učitelům v porozumění obsahu jednotlivých kritérií.
Pro ilustraci uvádíme příklad z oblasti, jež se týká procesů učení. Procesy
učení:
Učitel používá takové výukové strategie, které umožňují každému žákovi
porozumět probírané látce, osvojit si žádoucí kompetence a získat vnitřní
motivaci i dovednosti k celoživotnímu učení a poznávání.
Učitel:
• vede výuku podle připraveného plánu, aktuálně reaguje na vývoj situace a na
potřeby a možnosti jednotlivých žáků, neztrácí zaměření na stanovené cíle učení;
• seznamuje žáky s výchovně vzdělávacími cíli;
• reaguje změnou plánu na aktuální situaci a potřeby žáků, aniž ztrácí ze zřetele
dlouhodobé cíle;
• využívá širokého spektra metod a forem práce s důrazem na aktivní učení
žáků;
• podporuje učení žáků řízením kroků učení, jasným zadáváním instrukcí a častou
zpětnou vazbou;
• vytváří učební situace, v nichž žáci využívají dosavadní znalosti a zkušenosti,
pracují s různými zdroji informací (včetně moderních didaktických technologií)
a aktivně se podílejí na tvorbě nových poznatků;
• vytváří příležitosti k přemýšlení, ke konfrontaci různých názorů a představ, vybízí
k jejich argumentaci;
• klade otevřené otázky podporující rozvoj vyšších úrovní myšlení, povzbuzuje
žáky ke kladení otázek a oceňuje chuť se ptát („Proč...? Co by se stalo, kdyby...?
Jak bys vysvětlil, že...? Jaký je tvůj názor...?“);
• žáci často pracují ve dvojicích a v kooperativních učebních skupinách (všichni
členové skupiny se podílejí na splnění společného úkolu, mají rozdělené role);
• vede žáky k rozvíjení efektivních individuálních strategií učení;
• preferuje poznávání prostřednictvím činnosti žáků před sdělováním hotových
poznatků a frontální výukou.
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3 Možnosti práce s nástrojem v terénu školy
Rámec profesních kvalit učitele byl upraven do elektronické podoby, kterou mimochodem učitelé, kteří se zúčastnili pilotního ověřování nástroje, velmi nadšeně
přijali a podpořili. Elektronická podoba nástroje umožňuje pracovat s materiálem
systematicky, ﬂexibilně a sdílet hodnocení a sebehodnocení s ostatními účastníky
procesu hodnocení v dané škole. Učitelé ze škol mají možnost průběžně doplňovat
do materiálu další příklady ukazatelů. Pro názornost předkládáme ukázku části
formuláře, který lze využít pro hodnocení a sebehodnocení učitele.
Ukázka rámce jako hodnotícího a sebehodnotícího formuláře
Učitel diferencuje a individualizuje výuku vzhledem k možnostem a potřebám
jednotlivých žáků, snaží se o dosažení osobního maxima u každého žáka.
Příklady indikátorů:
• vede si záznamy o jednotlivých potřebách a možnostech žáků…;
• zadává úkoly různé náročnosti…;
• diferencuje učivo a nároky, modiﬁkuje metody a formy práce, kritéria…;
• bere v úvahu individuální tempo učení, dává dostatek času…;
• zohledňuje rozdílné styly učení žáků…;
• dává žákům v průběhu vyučování i mimo něj možnost volby…
Data sebehodnocení
Data hodnocení
Poznámka
………....…… 0 – 1 – 2 – 3 …….....……… 0 – 1 – 2 – 3 …………….
………....…… 0 – 1 – 2 – 3 …….....……… 0 – 1 – 2 – 3 …………….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oblast: Výuka - Procesy učení
Data sebe/hodnocení Společné hodnocení Silné stránky Podněty k růstu
Nedílnou součástí materiálů v elektronické podobě je manuál nástroje, který obsahuje popis cílů nástroje, teoretická východiska, popis nástroje, postup práce
s nástrojem, způsob tvorby a ověření, doporučení pro práci s nástrojem, Rámec
profesních kvalit učitele s popisem škály, ukázku části podkladu pro rozhovor
a ukázku části zprávy z rozhovoru.
Autorky nástroje navrhly jednotlivé fáze procesu hodnocení. Východiskem je
dokonalé seznámení se smyslem a obsahem Rámce a všech jeho součástí, dále
s postupem sebehodnocení a hodnocení prostřednictvím elektronického formuláře,
zvláště s průběhem rozhovoru učitele s hodnotitelem. Následuje fáze, kdy ve škole
ředitel, či jím pověřená osoba nastavuje v elektronické podobě jednotlivé procesy
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hodnocení, tedy kdo, koho, v jakém období a co bude hodnoceno. Poté je významná
realizace sebehodnocení a hodnocení prostřednictvím elektronického formuláře.
Velmi důležitou součástí procesu hodnocení je realizace hodnotícího rozhovoru.
Ten považujeme za těžiště modelu procesu hodnocení profesních kvalit učitele.
Kvalitu procesu hodnocení značně ovlivňují reﬂektivní a hodnoticí dovednosti
učitele i hodnotitele.
Rozhovor je tedy jádrem celého procesu hodnocení. Je třeba, aby probíhal v bezpečném prostředí a s oporou o elektronické sebehodnocení/hodnocení. Klíčovým
smyslem rozhovoru je podpora učitelů v jejich profesním rozvoji. Rozhovor je tak
příležitostí k dalšímu učení, hlubšímu porozumění, sdílení a hledání shody v názorech na silné stránky a především podněty k dalšímu růstu hodnoceného učitele.
Vedení hodnotícího rozhovoru předpokládá zkušenosti hodnotitele a dodržování
řady významných zásad. Na závěr hodnotitel po dohodě s učitelem vyplní Zprávu
z rozhovoru, která formuluje silné stránky, podněty k růstu a plán osobního rozvoje učitele v hodnocené oblasti. V procesu hodnocení/sebehodnocení se pracuje
s hodnotící škálou, jejíž stupně jsou ukazatelem toho, jak učitel zvládá profesní
činnosti v konkrétní oblasti, v konkrétním období a kontextu. V procesu práce se
škálou je třeba věnovat dostatečný čas k vyjasňování jednotlivých stupňů škály. Je
nezbytné, aby učitelé škále rozuměli stejně. Od prvního sebehodnocení a hodnocení
lze využívat všechny stupně škály.
Profesní růst učitele je cyklickým, dynamickým a dlouhodobým procesem.
Teprve při dlouhodobější práci s Rámcem profesních kvalit učitele a hodnoticí
škálou se mohou ukazovat kvalitativní posuny v práci učitele (např. po dvou letech). Předpokládáme a je zcela přirozené, že učitel může v nových podmínkách
při dalším hodnocení dosáhnout nejen vyššího, ale i nižšího stupně na hodnoticí
škále než v předchozím sebehodnocení/hodnocení.

4 Proces ověřování nástroje
Vzhledem k tomu, že celý nástroj byl pilotně ověřován v prostředí reálné školy,
autorky měly možnost zjistit, do jaké míry jsou formulace použité v materiálu učitelům srozumitelné, co jim vyhovuje, co je třeba změnit, co doplnit apod. Tvorba
a ověřování nástroje probíhalo ve třech etapách. Vlastní pilotáže, jejímž cílem bylo
ověřit kvalitu a funkčnost nástroje a modelu hodnocení se v první etapě zúčastnilo celkem 45 učitelů ze 4 pražských a 1 mimopražské školy (z toho 3 základní
a 2 střední školy), v další etapě ověřování nástroje se zúčastnilo celkem 42 ředitelů,
hodnotitelů a učitelů z 5 základních a 1 střední školy. Elektronický nástroj a celý
model hodnocení byl následně ověřován samostatně, pouze s oporou o soubor písemných pokynů s možností konzultací s programátory nástroje. Na závěr proběhl
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společný hloubkový rozhovor se všemi aktéry pilotáže a jeho závěry byly zakomponovány do konečné podoby nástroje. Pilotní ověřování potvrdilo skutečnost, že
učitelé všech stupňů škol kladně akceptovali uživatelský komfort a vůbec celkovou
podobu elektronickou nástroje. Na základě připomínek došlo pouze k dílčím úpravám ve formulacích.
Tým tvůrců materiálu bude i nadále ověřovat jeho funkčnost a smysluplnost
v prostředí běžných škol u nás. Autoři doporučují, aby v procesu ověřování na konkrétních školách byl nástroj využit zpočátku pro sebehodnocení a jako rámec pro
profesní růst učitele, tedy jako nástroj podpory učitelů a ne jako nástroj kontroly.
Jako každý model hodnocení lidské činnosti i tento sebou nese jisté meze a rizika. Tato rizika vyplývají z nedodržení doporučeného postupu sebehodnocení
a hodnocení kvality práce učitele, podcenění významu hodnotícího rozhovoru
a zejména důležitosti bezpečného a podpůrného prostředí. U každého hodnotícího
nástroje existuje riziko jeho zneužití, případně zneužití výsledků hodnocení. Toto
riziko však nevyplývá z nástroje samého, ale ze způsobu, jakým se s ním pracuje.
Za rozhodující tedy považujeme, jak se s nástrojem bude pracovat v prostředí jednotlivých škol, jaká bude cesta práce s nástrojem ze strany vedení škol, hodnotitelů
i učitelů samých.
Nástroj je používán v upravené podobě také jako významný materiál v pregraduální přípravě učitelů prvního stupně základní školy. Stal se nedílnou součástí
reﬂektivního pojetí práce se studenty v průběhu souvislých pedagogických praxí.
S nástrojem v integrované podobě pracuje nejen samotný student, ale zároveň
fakultní učitel, který pedagogickou praxi studenta vede na škole a také vedoucí
praxe – vyučující z fakulty.

5 Závěr
Jak bylo uvedeno výše, Rámec profesních kvalit učitele jako soubor požadovaných
kompetencí projevujících se v profesních činnostech učitele je třeba chápat jako
komplexní nástroj k hodnocení a sebehodnocení učitelů. Je třeba zdůraznit, že jej
nelze považovat pouze za normu, ale především za prostředek k sebehodnocení
a k následnému seberozvoji učitele.
Očekáváme a předpokládáme, že nástroj bude podpořen nejen z oblasti terénu
školní praxe jako smysluplný, prakticky realizovatelný prostředek k přímé práci,
ale také z oblasti vzdělávací politiky, jako významná cesta podpory profesního
rozvoje českých učitelů.
Nástroj je v současné době dostupný na portálu evaluačních nástrojů projektu
Cesta ke kvalitě, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání.
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1.8 KVALITA VZDĚLAVATELŮ UČITELŮ
V EVROPSKÉM POLITICKÉM DISKURZU
Jan Voda
Abstrakt: Panuje obecný souhlas, že učitelé ve školách mají rozhodující vliv na
kvalitu vzdělávání žáků. Analogicky pak vzdělavatelé učitelů (teacher educators)
sehrávají rozhodující úlohu ve vzdělávání učitelů. Tím přeneseně ovlivňují úroveň
vzdělávání ve školách. Otázku kvality vzdělavatelů učitelů tak můžeme hodnotit
jako téma prvořadého významu.
Až donedávna byla profesi vzdělavatelů učitelů věnována jen velmi malá pozornost. Chybí jakákoli vyjádření kvalitativního standardu učitelského vzdělávání či
deﬁnice profesních požadavků na vzdělavatele učitelů. Proto bylo toto téma v roce
2009 začleněno do agendy Evropské komise. V příspěvku přinášíme shrnutí, jak byla
problematika vzdělavatelů učitelů dosud rozpracována a jaké apely jsou kladeny
na členské země, vzdělavatele učitelů v České republice nevyjímaje.
Klíčová slova: vzdělávání, školská politika, Evropská unie, kvalita, vzdělávání
učitelů, vzdělavatelé učitelů
Abstract: There is a common consensus that teachers are the most important factor
inﬂuencing the quality of pupils’ learning. Analogously, teacher educators have the
most important inﬂuence on the quality of the student-teachers’ learning and so
they inﬂuence the quality of schooling generally. The issue of the quality of teacher
educators then might be seen as a paramount topic.
Until recently, little attention has been paid to the profession of teacher educators. Neither the qualitative standard of teacher education nor the deﬁnition of
teachers’ professional expectations has existed. Therefore this topic was included
in the agenda of the European Commission in 2009. In this paper, we come with
the summary of how the matters of teacher educators have been elaborated. We
explore, which appeals are formulated towards the member states, including the
teacher educators in the Czech Republic.
Key words: education, school policy, European Union, quality, teacher education,
teacher educators
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Úvod
V současném politickém diskurzu v Evropě je zdůrazňována zásadní role, kterou
sehrává učitelská profese v péči o mladou generaci v procesu osvojování si důležitých kompetencí pro rozvoj osobnostního potenciálu a plnohodnotného uplatnění
ve společnosti a ve světě práce.
Z tohoto závažného důvodu je školská politika zaměřená na zvyšování kvality
učitelské profese ústředním tématem politické agendy v mnoha zemích. Na základě
komuniké Evropské komise Zlepšování kvality učitelského vzdělávání z roku 2007
se stalo učitelské vzdělávání vysokou prioritou Evropské unie. Ministři členských
zemí se shodli, že zvyšování kvality vzdělávání je podmíněno zvyšováním kvality
výuky, a tedy i učitelského vzdělávání.
Ještě donedávna byla pouze malá pozornost věnována profesi, která hraje ústřední
roli v tomto úsilí: profesi vzdělavatele učitelů, někdy označované příznačně jako
skrytá profese. Závěry z Rady ministrů v listopadu 2009 však vedle jiného vyslovují
jednoznačný souhlas, že vzdělavatelé učitelů by měli mít „dostatečnou praktickou
učitelskou zkušenost, dobré učitelské kompetence a vysoký akademický standard“
a vyzývají Komisi k „provedení studie, která by se zaměřila na podmínky členských
zemí při výběru, náboru a výcviku vzdělavatelů učitelů.“

1 Peer Learning Activity, Reykjavík, červen 2010
První kroky na tomto poli byly podniknuty v červnu 2010 na řešitelském setkání
klastru Teachers and Trainers v Reykjavíku s cílem zmapovat základní politický
rámec týkající se vzdělavatelů učitelů. Do této profesní skupiny byli podle širší
deﬁnice zahrnuti nejen zaměstnanci pedagogických fakult (specialisté na pedagogiku, didaktiku, předmětové didaktiky, praxi studentů nebo výzkumníci), ale rovněž
veškerý personál v ostatních institucích, který zodpovídá za vzdělávání učitelů
(například konkrétní pracovníci přímo ve školách, vydavatelé učebnic apod.). Zde
bylo odsouhlaseno, že další kroky by měly být soustředěny na zodpovězení těchto
klíčových otázek: (1) Kdo všechno jsou vzdělavatelé učitelů? (2) Jak se jim dostává
vzdělání, které potřebují, aby svoji práci vykonávali dobře? (3) Jak se ujišťujeme
o kvalitě práce, kterou odvádějí vzdělavatelé učitelů? (4) Kde leží hlavní zodpovědnost za tuto kontrolu? V následujícím textu uvádíme ve stručném přehledu hlavní
závěry z jednání o níže uvedených otázkách.
1.1 Proč se zabývat politikou týkající se vzdělavatelů učitelů?
Jak bylo zdůrazněno výše, vzdělavatelé učitelů jsou klíčoví hráči v oblasti učitelského vzdělávání; proto by se jim mělo dostávat adekvátní podpory, aby mohli
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být pilířem inovací v učitelském vzdělávání i přímo ve školách. Zdůrazňuje se, že
vzdělavatelé učitelů mají důležitou úlohu stát pozitivním modelem. Od nich mnoho
učitelů přebírá znalosti, dovednosti a postoje, které přenášejí do svých tříd. Skrze
modelování vzorů efektivních výuky vzdělavatelé učitelů sehrávají klíčovou roli při
prosazování a zvyšování kvality celého vzdělávacího systému. Jednak v důsledku
jejich vlivu na studenty učitelství, jednak v rámci kurzů dalšího vzdělávání pro
učitele ve školách, a to jako mediátoři znalostí o vzdělávání, vývojoví pracovníci
a inovátoři.
1.2 Kdo jsou vzdělavatelé učitelů?
Výstupem z jednání v Reykjavíku bylo přijetí pracovní deﬁnice vzdělavatelů učitelů: „Všichni ti, kteří aktivně napomáhají (formálnímu) učení studentů učitelství
a učitelům.“ Deﬁnice tedy zahrnuje vzdělavatele podílející se na dalším vzdělávání
učitelů stejně jako na pregraduálním studiu učitelství, ale rovněž např. výzkumné
pracovníky v oboru pedagogiky.
1.3 Identita vzdělavatelů učitelů a jejich profesní závazky
Velké množství lidí z různých oblastí se podílí na vzdělávání učitelů a sdílí v této věci odpovědnost, ale nemůžeme se spolehnout, že všichni sdílejí tou samou
měrou svoji práci jako poslání, mají stejná přesvědčení ohledně kvality výuky, ty samé profesní hodnoty. Jejich profesní identita je navázána na speciﬁcké profesní kompetence. Vzdělavatelé učitelů musejí disponovat kompetencemi
nad rámec běžného akademického pracovníka; jako učitelé učitelů (second order teachers) musejí být schopni (1) reﬂektovat, jak vyučují; (2) komunikovat
o tom, jak vyučují; (3) vystupovat před studenty jako model dobré vyučovací praxe. Ideálně
tedy mají vzdělavatelé učitelů podvojnou roli: produkovat poznání o vzdělávání, učení
a vyučování a současně tyto poznatky učit učitele.
1.4 Kompetenční standard vzdělavatelů učitelů
Pokud se shodneme, že učitelé jsou nejdůležitějším vnitřním zdrojem školy, který
určuje kvalitu výuky žáků, potom můžeme stejně tak tvrdit, že vzdělavatelé učitelů
představují nejvlivnější faktor kvality výuky studentů učitelství. Téma kvality vzdělavatelů učitelů se tak stává předmětem nejvyšší priority. (Snoek, 2010) Navzdory
tomu se ukazuje, že v Evropských zemích většinově nemáme explicitní vyjádření,
co kvalita v učitelském vzdělávání znamená, ani vymezení formálních vzdělávacích,
profesních a rozvojových požadavků na vzdělavatele učitelů. Jen nemnoho členských zemí má zavedený standard pro vzdělavatele učitelů nebo deﬁnuje kompetence
předepsané pro výkon této práce. Existují dílčí příklady, které mohou posloužit jako
výchozí bod širší debaty. V Portugalsku například jsou kompetence vzdělavatelů
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učitelů stanoveny zákonem, v Rakousku kompetenční kritéria vzdělavatelů učitelů
připravují, v Nizozemí existuje návrh profesního standardu zpracovaný Asociací
vzdělavatelů učitelů.
Jako první počin pojmenovat příslušné profesní kompetence vzešel z jednání
v Reykjavíku následující soubor požadavků na vzdělavatele učitelů:
• kompetence k učení žáků a studentů (ﬁrst order teacher competences);
• kompetence učit o vyučování (second order teacher competences);
• rozvoj poznání, výzkum;
• průřezové kompetence (transversal competences);
• schopnost vést (leadership competences);
• spolupráce a propojení s ostatními oblastmi.
Bylo konstatováno, že je nutné téma dále rozpracovat a nabídnout členským zemím
a vzdělavatelům učitelů pomoc při určení požadovaných kompetencí, formulaci
profesních standardů a kvality vzdělavatelů učitelů. Jedním z cílů by měl být návrh
ilustrativního evropského referenčního rámce profesního rozvoje a hodnocení vzdělavatelů učitelů, který by byl inspirací a pomůckou při vývoji proﬁlů a standardů
na národní úrovni.
Zainteresovanými stranami (stakeholders), jimž je adresována výzva k zapojení
do rozhodování o profesi vzdělavatelů učitelů, jsou: státní správa, zaměstnavatelé
vzdělavatelů učitelů, sami vzdělavatelé učitelů, zaměstnavatelé učitelů, učitelé,
profesní asociace učitelství, externí organizace a učitelské odbory.

2 Peer Learning Conference, Brusel, březen 2012
Druhou významnou událostí k tématu byla mezinárodní konference v Bruselu
v březnu 2012 s názvem Education2 – Policy support for Teacher Educators (politická podpora pro vzdělavatele učitelů). Pracovní agenda konference vycházela
z prvního mapování situace v Reykjavíku a dále z informací, které byly syntetizovány v přípravné fázi konference z reportů jednotlivých zemí (celkem 18).
Výsledkem obsahové analýzy těchto reportů bylo konstatování, že míra politické
podpory a regulace otázek kvality, proﬁlu a profesního rozvoje vzdělavatelů učitelů
je popisována jako velmi nízká nebo neexistující v polovině národních reportů (CY,
CZ, DK, ES, HU, PL, SI, IS, HR). Z druhé strany lze ve stejném množství zpráv
zaznamenat známky narůstajícího zájmu o tuto problematiku (AT, BE(nl), DE, EE,
FI, IE, LU, NO) – obecně v rámci vzdělávacích reforem usilujících o kvalitativní
změnu z perspektivy celoživotního učení. Případ Nizozemí je potom zcela výjimečný; téma je předmětem vysokého politického zájmu na všech úrovních a dostává
se mu trvalá podpora.
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Klíčová témata ve vztahu k otázkám vzdělavatelů učitelů jsou v národních
zprávách identiﬁkována jako spleť
• nedostatečné konceptualizace identity, statusu, zastoupení a organizace vzdělavatelů učitelů;
• omezeného nebo žádného oﬁciálního uznání, regulace či standardizace týkající
se profesionalizace vzdělavatelů učitelů;
• heterogenity proﬁlů, kvaliﬁkací, zkušeností, podmínek a institucionálních omezení;
• absentujícího konsenzu o minimálních kvaliﬁkačních požadavcích a zkušenosti
provázaného s kontrolou kvality a zodpovědností za výběr pracovníků;
• nulové nebo velmi omezené podpory a regulace vstupního výcviku a dalšího
profesního rozvoje vzdělavatelů učitelů;
• nedostatek systematické a efektivní spolupráce mezi různými zainteresovanými
stranami, institucemi a vzdělavateli učitelů.
S vědomím tohoto neutěšeného stavu se účastníci konference v Bruselu soustředili
na zkoumání tří základních okruhů a s nimi souvisejících otázek:
2.1 Kvalita a identita vzdělavatelů učitelů, pojednaná skrze řešení otázek
• Jak může politická pozornost upřená ke kvalitě vzdělavatelů učitelů podpořit
kvalitu učitelského vzdělávání?
• Jaké jsou klíčové kompetence vzdělavatelů učitelů?
• Jak se vyrovnat s mnohostranností proﬁlů?
• Jak mohou politická opatření podněcovat oddanost profesi vzdělavatele učitelů?
• Jaká kvaliﬁkační úroveň je vhodná?
2.2 Profesní rozvoj vzdělavatelů učitelů (na vstupu – uvedení do profese,
další profesní rozvoj)
• Jaká počáteční příprava je základem pro to stát se vzdělavatelem učitelů?
• Jakou podporu poskytují pedagogické fakulty při vstupu do profese vzdělavatelů
učitelů?
• Jak mohou politická opatření podpořit trvalý profesní rozvoj vzdělavatelů učitelů?
2.3 Role a odpovědnosti v posilování kvality vzdělavatelů učitelů
• Které zaangažované strany hrají zásadní úlohu při rozhodování o vzdělavatelích
učitelů (státní správa, vedení fakult, národní agentury, profesní sdružení…)
• Které role a odpovědnosti by každá z těchto stran měla zastávat?
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3 Závěr
Řešení shora uvedených oblastí a otázek vyústilo do sedmi pracovních závěrů
konference adresovaných autoritám jednotlivých členským zemím:
1. Vzhledem ke klíčové roli vzdělavatelů učitelů ve vzdělávacích systémech je třeba
zvýšit povědomí řídících orgánů a všech zainteresovaných stran (stakeholders)
o jejich odpovědnosti za rozvoj politiky týkající se vzdělavatelů učitelů.
2. K vytvoření a posílení profesní komunity vzdělavatelů učitelů je nezbytné identiﬁkovat a docenit různé role a profesní proﬁly vzdělavatelů učitelů.
3. Za účelem podpory zlepšení kvality a zvýšení profesního rozvoje vzdělavatelů učitelů je třeba vytvořit kompetenční proﬁl nebo národní rámec pro vzdělavatele učitelů
a vzít přitom v potaz kontinuum celoživotního učení, profesního rozvoje a osvojování si profese.
4. Je nutné podněcovat a podporovat výzkum kvality práce vzdělavatelů učitelů
s cílem přispět k rozvoji znalostní základny a politického zázemí ve prospěch
vzdělavatelů učitelů.
5. Měla by být vytvořena nabídka různorodých a na míru uzpůsobených forem,
s pomocí nichž by vzdělavatelé učitelů mohli pracovat na svém profesním rozvoji,
a to včetně výzkumných projektů, možností rotace, mobility a síťování v rámci
odborných komunit.
6. Ve všech členských státech by měl být veden profesionální dialog mezi příslušnými
zainteresovanými stranami, v rámci něhož je nutné vytvořit společnou vizi a dohodu
o rolích a odpovědnostech, např. s ohledem na sdílený rámec pro zajištění kvality.
7. Za účelem zastoupení vzdělavatelů učitelů v tomto dialogu by měla být založena
profesní uskupení a tato by měly být podporována vládou.

1.9 PROFESNÍ ROZVOJ UČITELŮ — KLÍČ
K ÚSPĚŠNOSTI VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ
Jaroslav Kalous
Ať čeká lidstvo jakákoli budoucnost, vzdělání bude mít vždy svůj obrovský význam. Přispívá ke spokojenosti a kvalitě života mnoha různými způsoby (OECD
2001, OECD 2011):
• Posiluje schopnosti a dovednosti lidí, kterým tak pomáhá zvyšovat produktivitu
práce i více vydělávat (přispívá k lidskému kapitálu).
• Zvyšuje inovační kapacitu země a vytváří znalosti směřující k novým technologiím, produktům a procesům, které podporují růst.
• Poskytuje lepší příležitosti více lidem (přispívá tak ke spravedlivosti).
• Podporuje sociální rozvoj posilováním sociální koheze (rozšiřuje tak sociální
kapitál).
• Zlepšuje zdraví a výživu.
• Obohacuje život přímo (např. potěšením z inteligentního myšlení a pocitu seberealizace, které poskytuje).
• Lidé s vyšším vzděláním jsou šťastnější, dělají lepší rozhodnutí ohledně osobních
ﬁnancí, trpí méně nezaměstnaností. Vzdělání snižuje pravděpodobnost sociálních
problémů, které poškozují ekonomický rozvoj.
Význam vzdělání chápou intuitivně rodiče, kteří se snaží zajistit co nejlepší vzdělání pro své děti, stejně tak jako různí nositelé Nobelovy ceny za ekonomii. Např.
STIGLITZ (1997): „Vzdělání je investicí do jednotlivců, která přináší zisk tak jako
kterákoli jiná kapitálová investice“. „Vzdělání je základní investicí do budoucnosti,
pro zajištění dlouhodobého rozvoje potenciálu země,“ tvrdí OECD (2011).
Co to znamená dobré vládnutí?
• Dobrá vláda operuje současně v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém
horizontu.
• Vlády mají morální, ale i praktickou zodpovědnost za starost o dlouhodobý
horizont.
• Mnoho vlád neuspělo proto, že nehleděly dopředu.
Svět se prudce mění. Podle prognózy US. Department of Labor dnešní žáci vystřídají do svých 38 let 10–14 různých zaměstnání. To, co se studenti naučili v prvním
ročníku vysoké školy, může být již ve třetím ročníku zastaralé. Škola tak musí
připravovat studenty pro profese, které ještě neexistují, učit řešit problémy, o je-
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jichž existenci ještě nevíme, a užívat technologie, které ještě nebyly vynalezeny
(KALOUS, 2012).
Jak je to s českými „investicemi do budoucnosti“? Česká republika je pod průměrem zemí OECD ve všech klíčových ukazatelích investic do vzdělání (podíl HDP
investovaného do vzdělávání, podíl investic do vzdělávání na veřejných výdajích,
průměrné výdaje na žáka/studenta, průměrné platy učitelů, OECD, 2011).
Všechny české vlády se významem vzdělávání verbálně zaklínají1, na podíl
investovaný do školství to ale nemá vliv. Největší investovaný podíl byl v roce
1993 – 5,3 % HDP, postupně však klesal. Reálně od roku 2001 do současnosti
kolísá mezi 4,2 % a 4,5 %,2.
Existují zajímavé publikace shrnující zkušenosti nejúspěšnějších vzdělávacích
systémů světa (MCKINSEY and comp. 2007, 2010, SCHLEICHER 2012). Co je
zapotřebí dělat, aby byl vzdělávací systém úspěšný? Nejprve, co úspěch vzdělávací
reformy automaticky nezajistí:
• více peněz,
• menší počet žáků ve třídě,
• testování.

• získat nejlepší lidi pro školství,
• zajistit trvalý profesní rozvoj učitelů,
• pomáhat zaostávajícím žákům.
Nejlepší lidi pro školství: Např. Jižní Korea vybírá učitele základních škol z nejlepších 5 % graduovaných. Finsko přijímá na pedagogické fakulty nejlepších 10 %
zájemců.
Trvalý profesní rozvoj učitelů: V Singapuru má každý učitel vyhrazeno 100 hodin ročně na svůj rozvoj. Ve Finsku mají učitelé jedno odpoledne týdně vyhrazené
k hospitacím u kolegů a ke společné přípravě.
Pomoc zaostávajícím žákům: V Singapuru 20 % nejslabších žáků absolvuje
speciální hodiny. Ve Finsku mají ve školách specialisty, kteří se věnují individuálně
zaostávajícím – bývá i jeden specialista na sedm učitelů.
Můžeme tedy shrnout: Klíčem k úspěšnosti vzdělávacího systému jsou učitelé
a jejich kvalita. Jak plyne z mezinárodních zkušeností, úspěšná vzdělávací politika
znamená udělat tři věci: získat co nejlepší učitele, postarat se o jejich další profesní
rozvoj a mít systémová opatření na pomoc nejslabším žákům.

Zvýšení výdajů na školství automaticky neznamená zlepšení vzdělávacích výsledků. Ani vysoké platy učitelů nejsou automatickou zárukou kvalitních vzdělávacích
výsledků. Země s vysokými platy učitelů (Německo, Španělsko, Švýcarsko) nemají
automaticky nejlepší vzdělávací výsledky. V nejúspěšnějších vzdělávacích systémech světa mají učitelé platy spíš průměrné.
Ani malé počty žáků ve třídě negarantují kvalitu. Méně žáků ve třídě znamená
více učitelů na stejný objem peněz, z čehož plynou nižší platy a nižší profesionální
statut. Po prvním stupni základní školy už není žádný prokázaný vztah mezi počtem
žáků ve třídě a vzdělávacími výsledky.
Testování též nic negarantuje. V některých zemích (USA) se testuje hodně,
v jiných (Finsko) skoro vůbec.
Klíčem k úspěšnosti vzdělávacího systému jsou učitelé a jejich kvalita. Kvalita
vzdělávacího systému nemůže přesáhnout kvalitu jeho učitelů. Hlavní tři strategie
úspěchu jsou:
1

2
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Když vláda ČR přijímala svým usnesením č. 277 ze dne 7. dubna 1999 Národní program rozvoje
vzdělávání v České republice (Bílou knihu), součástí usnesení bylo též „Zvýšit veřejné výdaje na
vzdělávání z necelých 4,5 % HDP na 6 % HDP v roce 2002.“
Úrok, který musíme z veřejného dluhu každoročně platit - 55 miliard Kč, představuje polovinu
rozpočtu na celé školství (regionální školství 83 miliard, vysoké školy spolu s VaV 36 miliard,
v roce 2011 celkem 127 miliard Kč).
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2 PROFESNÍ STANDARD A PROFESNÍ ČINNOSTI
UČITELE
2.1 PROMĚNY A PERSPETIVY PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Richard Jedlička
Abstrakt: Příspěvek se zabývá změnami obsahu profesní přípravy učitelů v oblasti
pedagogické psychologie, které se odehrávají v našich zemích. Podkladem rozvahy o další možné proﬁlaci této vědní disciplíny je studie čerpající z kvalitativní
analýzy vybraných učebních textů určených studentům učitelských oborů. Těžiště
tohoto příspěvku lze spatřit v rozboru současného stavu a vymezení perspektiv
vysokoškolské výuky pedagogické psychologie, jež by měla relevantně reagovat na
potřeby výchovně vzdělávací, poradenské a preventivně výchovné péče respektující
individuální zvláštnosti žáků.
Klíčová slova: vzdělávání učitelů, pedagogická psychologie, historie a perspektivy,
pedagogicko-psychologická příprava učitelů

Úvod
Zdánlivě pedagogická psychologie vznikla a byla vřazena do profesní přípravy
pedagogických pracovníků hlavně proto, aby učitelům i ostatním vychovatelům
usnadňovala jejich práci. V druhém plánu však byla celá řada dalších motivů, z nichž
asi nejvýraznější je ochrana dítěte nebo dospívajícího před nepříznivými vlivy prostředí a před nevhodně či neadekvátně nastavenými požadavky školy na žáka.
Snahou většiny vysokoškolských pracovišť je nyní pojímat obor tak, aby pregraduální průprava i následné sebevzdělávání pomáhalo pedagogickým pracovníkům
objasňovat podstatu učení a přispívalo k optimálnímu osvojování si učiva za využití
věkově i osobnostně odpovídajících forem a metod výukové činnosti. V duchu
pravidel současné školské politiky by měl být učitel působící ve škole hlavního
vzdělávacího proudu s to pracovat ve třídě zároveň jak s žáky mimořádně nadanými,
tak i s těmi, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Míní se tím zejména výukové
a výchovné problémy způsobené speciﬁckými vývojovými poruchami, mentální
retardací, tělesným postižením, smyslovou či řečovou vadou, autismem, chronickou
nemocí nebo sociálním znevýhodněním apod. Podle školského zákona jsou školy
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a školská zařízení rovněž povinny vytvářet vhodné podmínky pro zdravý vývoj
dětí, žáků a studentů i pro účinnou prevenci sociálně patologických jevů. Otázkou
však je, jakým způsobem a do jaké hloubky byli a jsou pedagogičtí pracovníci na
plnění takovýchto speciﬁckých úkolů vybaveni svou profesní přípravou. Od zájemců
o kurzy celoživotního vzdělávání a posluchačů kombinované formy studia, kteří již
prošli určitou praxí, slýcháme, že jim rozpoznávání individuálních vzdělávacích
potřeb a volba adekvátních přístupů k žákům s postižením či znevýhodněním činí
nejednou značné těžkosti. Otázky týkající se náležitého psychologického přístupu
bývají rovněž kladeny v souvislosti s podporou vzdělávání žáků vynikajících ve
sportovních či uměleckých disciplínách a zaostávajících v naukových předmětech.
Zároveň se stále častěji dozvídáme, že školská poradenská zařízení jsou na mnoha
místech přetížena narůstající administrativou a v některých regionech dochází
v rámci úspor k jejich slučovaní. Tím více roste důraz na diagnostické, intervenční
a poradenské služby poskytované žákům a jejich rodičům samotnými školami. Pokládám za samozřejmé, že akademická pracoviště by měla na trendy v regionálním
školství směřující k inkluzívnímu vzdělávání a individualizovanému pojetí výuky – i na problémy s tím související – relevantním způsobem reagovat. Jako jeden
z podkladů pro nově koncipovanou přípravu učitelů a jiných profesionálních vychovatelů by mohla posloužit historická analýza vývoje obsahu českých (respektive československých) učebních textů určených k psychologickému vzdělávání
pedagogických pracovníků.

1 První publikace z oblasti psychologie psané pro učitele
I když úvahy o působení učitele na žáka či o vlivu vzdělání na myšlení a činy člověka můžeme nacházet již u antických ﬁlosofů, historie pedagogické psychologie
jako samostatné vědní disciplíny není příliš dlouhá. Obvykle se uvádí, že první
učebnice od G. Mayera kladoucí základy nového oboru vyšla roku 1884 v Německu. Je však dobré připomenout, že už roku 1858 byla ve Vídni vydána kniha
Lehrbuch der empirischen Psychologie nach genetischer Methode, kterou napsal
Gustav Adolf Lindner. V době práce na rukopise byl gymnaziálním profesorem ve
slovinském Celje. Dodejme, že se později stal ředitelem učitelského ústavu v Kutné
Hoře a profesorem Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V českém překladu vyšlo jeho dílo roku 1881 v Praze jako Učebnice psychologie zkušebné pro
školy střední a ústavy školské. Původní český psaný text se objevil již před první
světovou válkou. V roce 1913 vyšla ve Velkém Meziříčí Pedagogická psychologie
od Josefa Šústala. Nového rozšířeného vydání se kniha dočkala roku 1923 v Brně
pod názvem Vychovatelství.
František Jiránek, jenž se dějinami oboru podrobně zabýval, soudil, že první
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publikace představovaly svým obsahem spíše popularizaci psychologických poznatků určených studujícím v neuniverzitních učitelských ústavech, než skutečné
vědecké monograﬁe. (Jiránek, 1965, s. 334-261) Profesor Jiránek poukazoval také
na to, že poznatky týkající se vnímání experimentálních stimulů a zapamatovávání
si jejich souslednosti – získané v umělých podmínkách laboratoře – nemohou být
jako tzv. zákony učení nekriticky uplatňovány při složitě strukturovaném procesu
vyučování, jenž probíhá ve školní třídě mezi učitelem a žáky.

2 Základy vědního oboru a první publikace pedagogické
psychologie u nás
V období první republiky publikoval profesor pedagogiky na Filozoﬁcké fakultě
Univerzity Karlovy Václav Příhoda řadu originálních vědeckých děl, která v meziválečném Československu sehrála významnou úlohu při konstituování nového
oboru, ale i při podpoře rozvoje učitelské profese. Příhoda hledal inspirativní
zdroje a teoretická východiska pro účinnou výchovnou a vzdělávací práci, vhodné
diagnostické nástroje a odpovídající výzkumné přístupy, jimiž by empiricky ověřil
výsledky různých pedagogických aktivit. Mezi jeho nejznámější monograﬁe z tohoto období patří Psychologie a hygiena zkoušky, Psychologický výběr ve výchově:
pět kapitol ﬁlosoﬁe středoškolské pedagogie, Teorie školského měření a Globální
metoda: nové pojetí výchovy . (Příhoda, 1924, 1925, 1930, 1934). Texty vycházely
především z koncepce pragmatické pedagogiky a z poznatků behaviorální psychologie, které načerpal za svého studijního pobytu v USA. Roku 1929 Václav Příhoda
spolu s Ladislavem Urbanem přeložil a pro potřeby učitelského sebevzdělávání
opatřil úvodem téměř 400 stránkovou učebnici amerického psychologa Edwarda
Lee Thorndika: Pedagogická psychologie.

3 Poválečný vývoj a socialistická škola
Za zvláštní pozornost stoji rozvoj oboru po druhé světové válce. Roku 1956 – v době
kolektivistického budování nové socialistické společnosti – vyšel Příhodův Úvod
do pedagogické psychologie. Text je rozdělen do deseti kapitol: Pojem pedagogické
psychologie, Stručný nástin vývoje pedagogické psychologie, Výzkumné methody
pedagogické psychologie, Reﬂexní mechanismy, Základní vývojové faktory, Podmínky individuální zkušenosti, Psychologie učení, Psychologie práce vzhledem
k výchově, Změny v methodě výchovy vzhledem k věku a Kolektiv a osobnost
v procesu výchovy. V knize, určující u nás na řadu desetiletí obsah a směr vývoje
oboru, vycházel profesor Příhoda z teze, že „základem pedagogiky jsou činitelé dané
společenské formace, totiž ideologie, světový názor, morálka, právní řád a politické
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zaměření vládnoucí třídy.“ (Příhoda, 1956, s. 11) Autor dále uvádí, že pedagogická
psychologie představuje „soustavu poznatků o vnitřních zákonitostech navozených
změn v chování člověka“. (Příhoda, 1956, s.18) Odvolává se přitom zejména na
teorii klasického podmiňování formulovanou v díle Ivana Petroviče Pavlova a jeho
následovníků, ale rovněž na ideová východiska sovětské pedagogiky. Pro lepší
pochopení dodává, že „Úkolem naší nauky je studovat způsob a výsledky neuropsychických pochodů při výchově a vyučování se zřetelem ke společenské závažnosti
navozovaných změn. Vysvětlovacím základem pedagogické psychologie je sociální
povaha aktu a jeho fyziologický i vývojový pochod“. (Příhoda, 1956, s.19)
O koncepci vytýčenou profesorem Příhodou se následně opírá publikace slovenského psychologa Tomáše Pardela „Pedagogická psychológia“ (1957), jejíž obsah
je rozvržen do čtyř částí: Předmět, metody a historie pedagogické psychologie, Biologická a sociální determinace chování, Psychologické otázky výchovy vzhledem
k věkovým zvláštnostem a Psychologie učení. Tato učebnice vyšla poprvé roku
1957 v Bratislavě. V upravené podobě se objevila i v českém překladu v letech
1963 a 1967. Ve třetím rozšířeném a přepracovaném vydání, jež se ke čtenářům
dostalo v době relativního politického uvolnění, vymezuje T. Pardel obor následovně: „Pedagogická psychologie studuje chování jednotlivce v podmínkách výchovy,
vztahy výchovných podmínek a změn, které v chování nastávají, a tak poskytuje
pedagogice základní materiál o formování osobnosti ve výchovném prostředí.“
(Pardel, 1967, s.35)
Úvod do pedagogické psychologie Ladislava Ďuriče, jenž vyšel v Bratislavě 1974,
byl adresován především studentům pedagogických oborů. Text je pojednán značně
teoreticky, ačkoliv autor již v úvodu vyjádřil naději, že by kniha mohla posloužit
rovněž učitelům v praxi. Její obsah rozčlenil do sedmi kapitol: Předmět pedagogické
psychologie, Vztah pedagogické psychologie k psychologickým vědám a vědám
o výchově, Postavení pedagogické psychologie v systému psychologických věd,
Systém pedagogické psychologie, Výzkumné metody pedagogické psychologie,
Determinace vývoje a utváření psychiky člověka a Psychologie učení. V době tzv.
normalizace, probíhající po sovětské okupaci naší vlasti, charakterizuje L. Ďurič
sledovanou problematiku takto: „Pedagogická psychologie jako speciální psychologická disciplína a přitom hraniční věda má jedinou úlohu, a to pomoci svými přístupy realizovat cíle naší socialistické soustavy vyučování a vzdělávání. Posluchači
učitelských fakult a vysokých škol se mají naučit všechny základní psychologické
zákonitosti výchovně vzdělávací činnosti praktického pedagoga a zákonitosti učení
jako individuálního procesu žáka.“ (Ďurič, 1979, s. 55) Je správné poznamenat, že
ne všechny učební texty, které vyšly v období občanské nesvobody, trpěly stejnou
mírou politizace a služebnosti totalitnímu myšlení. Například Psychológiapre učiteľov, zpracovaná devítičlenným týmem pod vedením Ladislava Ďuriče a Jozefa
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Štefanoviče, zkoumaný obor z ideologických pozic nevymezuje: „Predmetom
pedagogickej psychológie je skúmať psychologické zákonitosti výchovno-vyučovacieho procesu vzdelávania v školských a mimoškolských podmienkách. Z tohoto
určenia predmetu našej vedy vyplynie aj jej deﬁnicia: Pedagogická psychológia je
veda o psychologických zákonitostiach výchovno-vyučovacieho a vzdelavacieho
procesu.“ (Ďurič, Štefanovič, 1977, s. 266) Komplexně pojatý text je rozdělen do
osmi větších částí: Základní pojmy obecné psychologie, Základní pojmy vývojové
psychologie, Psychologie učení, Základní pojmy pedagogické psychologie, Psychologie výchovy, Psychologie vyučování, Metody poznávání a charakteristika
žáka, Psychologie učitelovy osobnosti. Výklad je bohatě ilustrován příklady praxe,
přehledovými tabulkami, schématy, grafy a ukázkami diagnostických materiálů.
Od počátku šedesátých let začaly vycházet učební texty psychologa a pedagoga Univerzity Karlovy v Praze Jana Čápa. Při zamyšlení nad knihami, jejichž
obsah zrcadlí historické pojetí oboru, bude zajímavé zaměřit pozornost na Čápovo dílo z období „perestrojky a glasnosti,“ kdy začínal rozklad sovětského impéria. Kniha Psychologie pro učitele z roku 1987 je rozvržena do tří velkých
oddílů: Psychologie, její základní pojmy, principy a metody, Psychologické
otázky vyučování a Psychologické problémy ve výchově. V poměrně moderně
pojaté knize nabízí J. Čáp takovéto vymezení oboru: „Pedagogická psychologie je odvětví psychologie, které zkoumá z psychologického hlediska otázky pedagogické praxe; psychologicky analyzuje podmínky, průběh a výsledky výchovy
a vyučování; zkoumá člověka, jeho činnosti, učení a formování osobnosti v podmínkách výchovy. Na podkladě toho pedagogická psychologie přispívá k vytváření
pedagogické teorie, zejména k rozpracování teorie výchovy a didaktiky, ale i přímo
k vzdělání učitelů a ostatních výchovných pracovníků, k využití psychologických
poznatků, zásad a metod při plnění úkolů ve výchovné praxi. Zároveň přispívá
k rozvoji psychologické teorie.“ (Čáp, 1987, s.17)

4 Škola v demokratické společnosti a pokusy o nový pohled
na obor
Čápova další učebnice, vycházející v počátečním údobí obnovené občanské svobody,
nese název Psychologie výchovy a vyučování. Autor se už v úvodu knihy přihlašuje
k tzv. rozumějící (resp. humanistické) psychologii Carla Ransoma Rogerse. V textu
lze nalézt také odkazy na díla Abrahama Herolda Maslowa, Sigmunda Freuda,
Alfreda Adlera, Carla Gustava Junga, Ericha Fromma a dalších, do té doby příliš
neuváděných západních psychologů a psychiatrů. Přehledný a čtivě psaný text byl
opět rozvržen do tří dílčích bloků: Úvod do psychologie, Psychologie učení a vyučování, Psychologie výchovy a sebevýchovy. Předmět pedagogické psychologie
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je v této učebnici charakterizován vcelku obdobně jako v předchozí knize, ale
s menším důrazem na didaktickou složku pedagogické činnosti a s vyšším zřetelem k mezilidským vztahům odehrávajícím se ve výchovně vzdělávacím procesu.
Jako příbuzné nauky jsou zmiňovány psychologie školní a psychologie učitelská.
Poslední vydání Psychologie pro učitele z roku 2007, které profesor Čáp napsal
spolu s profesorem Marešem z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, je rovněž
rozčleněno do tří částí: Základy psychologie, Psychologie výchovy, Vybrané otázky
školní psychologie. Zvláště ve třetí části knihy se objevují nová témata, která dosud
v českých učebnicích chyběla, nebo byla popisována jen okrajově. Text učebnice
je dobře srozumitelný, oživený řadou příkladů, ale je tak rozsáhlý a obsahově náročný, že i velmi dobrým studentům činí obtíže zvládnout jej v průběhu jednoho
akademického roku. Tradiční charakteristika oboru je již poněkud pozměněna, a také
obohacena o nové aplikační disciplíny: „Pedagogická psychologie zkoumá otázky
výchovné praxe z psychologického hlediska. Zabývá se vyučováním a výchovou, a to
ve školách i v rodinách a mimoškolních zařízeních. Zajímá se o žáky, jejich rodiče,
učitele a vychovatele ve vzájemném působení. S pedagogickou psychologií těsně
souvisí školní psychologie a poradenská psychologie. Pedagogická psychologie je
obecnější, teoretičtější, kdežto školní a poradenská psychologie jsou obory zaměřené
přímo již na jednotlivé aktuální problémy v praxi.“ ( Čáp a Mareš, 2007, s.28)
Spolupráce s Jiřím Marešem, badatelsky činným na pomezí medicíny, psychologie a pedagogiky, přinesla obohacení knihy o aspekty, které byly deskriptivní
psychologii a normativně pojímanou výchovou přehlíženy. Například v kapitole
věnované školní zátěži a jejímu zvládání se projevuje Marešův dlouhodobý vědecký
zájem o situace narušující kvalitu života a o možnosti poskytování profesionální
opory mladému jedinci v krizi. Jeho přínos je také patrný v částech textu věnovaných pedagogické komunikaci, sociálnímu klimatu školy a mezilidským vztahům
odehrávajícím se v prostředí třídy, různým stylům učení, žákovskému pojetím
učivaa učitelovu pojetí výuky.
Bylo by chybou, nezmínit se o tom, jaký posun ve věcném pojetí oboru u nás představovaly publikace psychologa a badatele Pedagogického ústavu J. A. Komenského
ČSAV Zdeňka Heluse. Jeho texty totiž přenášely těžiště pozornosti od učitele formujícího
třídní kolektiv směrem k osobnosti vzdělávaného jedince, k jeho vývojovým potřebám
a individuálním problémům. Lze například připomenout monograﬁi Psychologie
školní úspěšnosti žáků (1979) i návaznou práci Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. (1982) V učebnici redigované pedagogem Zdeňkem Kolářem již v roce
1980 Z. Helus napsal: „Pedagogická psychologie je vědní disciplína na pomezí
pedagogiky a psychologie, řešící otázky týkající se psychických vlastností, stavů,
obsahů a procesů osobnosti, a to se zaměřením na jejich úlohu, vytváření a vývoj
ve výchovně vzdělávacím procesu“ (Kolář, 1980, s. 26). Prezentovanou koncepci
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pak hlouběji rozpracoval a podrobněji objasnil roku 1990 v monograﬁi Pedagogicko-psychologické zdroje účinného vyučování (Helus, 1990) a v práci Dítě
v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. (Helus,
2009) Problematice socializačního a individualizačního působení na osobnost
dítěte a dospívajícího, včetně nastolení podmínek pro uplatňování žádoucího výchovného vlivu na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se autor věnuje
i v učebnici Sociální psychologie pro pedagogy (Helus, 2007, 2010). V kapitole
o sociální psychologii uplatňované v prostředí školy v rámci výuky upozorňuje
na to, že nově koncipovaná „škola komplexně edukační péče… neponechává žáka
napospas potížím, ale spolu s ním nad jeho obtížemi reﬂektuje, aby byly odhaleny
cesty zlepšení a vyvozena odpovídající opatření… vychází vstříc požadavku, aby se
maximalizovaly šance všech dětí dosahovat ve vzdělávání co největších úspěchů.“
(Helus, 2010, s. 216)

5 Závěr
Pedagogická psychologie prezentuje obor vzniklý na pomezí mezi psychologickými
a pedagogickými disciplínami. Její význam v rámci pregraduální přípravy, ale také
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je dnes již nezpochybnitelný. Její
tradiční doménou je poznávání individuálních psychických dispozic žáků a procesů podmiňujících osvojování si nových vědomostí, dovedností, hodnot a postojů.
V moderním pojetí však představuje nejen obor zkoumající podmínky učení, vyučování, výběru učiva a výchovného působení, ale také disciplínu, která se zabývá
formami a obsahy pedagogické komunikace, mezilidskými vztahy odehrávajícími
se ve výchovně vzdělávacím procesu, včetně psychologických otázek řízení škol,
poskytování poradenských služeb, metodami prevence sociálně patologických jevů
a preventivně výchovnou péčí o ohrožené děti a mládež.
Zamýšlíme-li se nad aktuálními úkoly v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy učitelů, pak připomeňme, že její teoretickou základnu by mělo tvořit srozumitelné vymezení oboru, včetně osvětlení důležitých interdisciplinárních vztahů, kritické analýzy vývoje pedagogické psychologie a přehledně podané metodologie výzkumu. Studujícím bychom měli ozřejmit, které z výzkumných a diagnostických technik
vyžadují specializovanou odbornou přípravu, a jaké metody jsou využitelné i učiteli
v rámci každodenní pedagogické činnosti. Je také zapotřebí věnovat vyšší pozornost
podpoře učení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a strategiím rozvoje talentu u žáků mimořádně nadaných. Rovněž je nezbytné věnovat náležitou pozornost
psychologickým otázkám integrace a problematice tvorby inkluzívního prostředí ve
školách běžného vzdělávacího proudu. Dále bude vhodné, zabývat se možnostmi
užití vybraných socioterapeutických a psychoterapeutických činností v rámci pre-
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ventivně výchovné péče a poskytování psychologické opory u dětí, žáků a studentů
v obtížných životních situacích, ale i u těch, jejichž vývoj byl již narušen, nebo je
ohrožen sociálně patologickými jevy. (Jedlička ez al., 2004) Konečně je zapotřebí
ujasnit zásady poskytování systematické pedagogicko-psychologické podpory začínajícím pedagogickým pracovníkům. K tomu by mělo směřovat i nově koncipované
specializační vzdělávání uvádějících učitelů. Také bychom se měli hlouběji věnovat
problematice poskytování externí odborné opory (resp. supervize a intervize) a to
především u těch pedagogických pracovníků, kteří jsou zvláště ohroženi chronickým stresem a vznikem syndromu vyhoření. (Jedlička, 2009, s.1-16) S tím ostatně
souvisí i možnost využití psychologické techniky Balintovské skupiny pro další
zkvalitnění mezilidských vztahů odehrávajících se ve školském prostředí.

2.2 SDÍLENÍ TACITNÍCH ZNALOSTÍ
VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ JAKO POHYB
OD PRAXE K TEORII A ZPĚT
Vlastimil Švec
Abstrakt: Praktické explicitní jednání studenta učitelství (a učitele) vychází z jeho
praktických zkušeností, které se transformují v tacitní znalosti. Tyto znalosti jsou:
a) individuální, b) procedurální, odpovídají na otázku „jak“ činnost uskutečnit, c)
úplná odpověď na tuto otázku je však samotnému studentovi skryta (ví více, než
dovede vyjádřit), d) spojeny s cíli, jejichž dosažení považuje student (učitel) za
důležité, e) založené na řešení praktických úkolů (situací), f) vázány na kontext,
v němž fungují. Student (učitel) jich dosahuje zcela samostatně nebo jen s malou
pomocí druhých. Tacitní znalosti se utvářejí a rozvíjejí zejména v průběhu pedagogických praxí studentů a v učitelské praxi. Jejich rozvoj facilituje sdílení praktických
zkušeností studentů (učitelů) s jejich vzdělavateli.
Klíčová slova: tacitní znalosti, explicitní znalosti, zkušenosti, zexplicitnění tacitních
znalostí, sdílení tacitních znalostí

Úvod
Vztah teorie a praxe v přípravném a dalším vzdělávání učitelů patří stále ke klíčovým otázkám, na kterou hledají odpověď jejich vzdělavatelé, výzkumníci, pedagogové, ale také např. ﬁlozofové. Dokladem toho je, mimo jiné, monotematické
číslo Pedagogické orientace (2012, roč. 22, č. 3) orientované na problémy teorie
a praxe v pedagogice1.
Stále více se hledají obecnější východiska řešení vztahu teorie a praxe ve ﬁlozoﬁi. Praktické vědění (Aristetolovo fronésis) je základem jednání subjektu. Cílem
a vnitřním principem praktického vědění je inteligentní jednání ve světě. Tato teze
vychází z pragmatismu, který na rozdíl od tradičního pojetí považuje epistémé
(diskurzivní poznávání) za odvozené od praktického vědění (fronésis) – viz přesněji
a podrobněji Šíp a Hroch (2010), Šíp (2010).
Do způsobů jednání jsou včleněny i teoretické poznatky, které však samy o sobě
nedávají smysl. Proto je nelze studentům předávat přímo, nýbrž prostřednictvím
1
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V zahraničí existují pedagogické a mezioborové časopisy, které se speciálně věnují teorii a praxi.
Z oblasti učitelského vzdělávání lze upozornit na časopis Teachers and Teaching: Theory and
Practice, který vychází šestkrát ročně a jeho vydavatelem je International Study Association on
Teachers and Teaching (ISATT).
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praktické činnosti. Teorie a praxe nejsou dva protipóly, nýbrž body kontinua, v němž
praxe zahrnuje teorii a teorie praxi.
V současném vzdělávání učitelů (zejména v přípravném) již mnoho let stále
klademe především ve fakultních předmětech důraz na epistémé, na diskurzivní
(teoretické) poznatky, které vyjadřujeme v explicitní podobě, ať již v mluveném
projevu nebo v učebních textech a učebnicích (v tištěné nebo elektronické formě)
apod. Přitom předpokládáme, že studenti budou tyto poznatky aplikovat v průběhu
pedagogické praxe. Tím však teorii a praxi nepřibližujeme, ale naopak oddalujeme,
protože studenti, kteří nedisponují alespoň elementárními pedagogickými zkušenostmi ze svého jednání se žáky, nejsou obvykle schopni teoretické poznatky aplikovat.
Proto se stává, že pedagogické kategorie, které by podle našeho očekávání měli
studenti pochopit, se pro ně stávají prázdnými pojmy.
Zkušenostní učení, které je zdrojem nových znalostí, je ve vzdělávání učitelů
aplikováno s různým úspěchem již řadu let. Je také známé, že pedagogické znalosti
osvojované prostřednictvím zkušeností mají kromě zjevné, explicitní dimenze, také
dimenzi skrytou, tacitní. Tacitní znalosti lze reﬂektovat a tak je učinit do jisté míry
explicitními. Avšak to samo o sobě nestačí – míru osvojení i uplatnění tacitních
znalostí zvyšuje jejich sdílení, zejména se vzdělavateli učitelů nebo kolegy (Švec,
2012). Této problematiky si všimnu v tomto textu. Nejdříve budu charakterizovat
pojem tacitní znalosti a pokusím se v obecnější rovině nastínit proces jejich zexplicitňování (proměny v explicitní znalosti). Potom objasním sdílení tacitních znalostí
v přípravném a částečně i dalším vzdělávání učitelů, a to v kontextu přechodu od
praxe k teorii a zpět k praxi. Opírám se o dosavadní empirické poznatky z výzkumu
implicitních znalostí v učitelském vzdělávání (Švec, 2005) i studium problematiky
sdílení znalostí, a to zejména znalostí tacitních (Švec, 2009, 2012).2

1 Tacitní znalosti
Podle Polanyiho jsou tacitní znalosti znalostmi osobními. Jsou tedy úzce spojené
s individuálními zkušenostmi subjektu, jen omezeně jsou jím však uvědomované;
proto je lze obtížně artikulovat (viz např. Polanyi, 1966).
V literatuře možno nalézt mnoho různých charakteristik tacitních znalostí. Přesto,
že se různí teoretická východiska těchto charakteristik, lze v nich objevit některé
společné znaky tacitních znalostí (srov. Sternberg, 2004, s. 271):
• jsou individuální;
• jsou procedurální, odpovídají na otázku „jak“ činnost uskutečnit;
2

100

• úplná odpověď na tuto otázku je však samotnému aktérovi skryta (ví více, než
dovede vyjádřit);
• jsou spojeny s cíli, jejichž dosažení považuje aktér za důležité;
• jsou založené na řešení praktických úkolů (situací);
• vznikají ze zkušeností z řešení těchto úkolů, ale i z dřívějších zkušeností aktéra;
• aktér je dosahuje zcela samostatně nebo jen s malou pomocí druhých;
• jsou vázány na kontext, v němž fungují.
Při řešení praktických úkolů se uplatňují i vytvářejí tacitní znalosti spolu se speciﬁckými explicitními znalostmi – tzv. znalostmi fokálními (focal knowledge), přičemž
oba tyto typy znalostí jsou komplementární (Sveiby, 1996). Fokální znalosti se
týkají objektu nebo jevu, který je středem pozornosti aktéra. Tacitní znalosti slouží
jako nástroj k uchopení tohoto objektu nebo jevu. Např. klavírista hraje (tacitní)
určitou skladbu, na kterou soustřeďuje pozornost (fokální). Jestliže však přenese
pozornost na své prsty na klaviatuře, může se splést a popř. i přestat v hraní skladby
(Sveiby, 1996).

2 Od tacitních znalostí k explicitním znalostem
2.1 Zexplicitňování tacitních znalostí
Zexplicitňování tacitních znalostí („převedení“ tacitních znalostí v explicitní) má
především praktické důvody. Za hlavním důvod lze považovat „předání“ tacitních
znalostí zkušených profesionálů méně zkušeným pracovníkům nebo začátečníkům.
Dalším důvodem je snaha nalézt způsoby efektivnějšího osvojování profese (např.
učitelské), které jsou založeny na zkušenostním učení a umožňují účelně propojovat
teorii s praxí.
Nonaka a Takeuchi (1995) motivovaní potřebou využít tacitního potenciálu
lidí při inovacích ve ﬁrmách navrhli, ověřili a zavedli do praxe čtyřfázový model
zexplicitnění tacitních znalostí v explicitní a naopak (tabulka1).

Za implicitní znalosti se považuje ta část tacitních znalostí, které lze zexplicitnit, tj. „převést“ na
znalosti explicitní. Další část tacitních znalostí je většinou nepřístupná zexplicitnění (v tom smyslu,
jak o něm uvažuji v tomto textu).
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Tabulka 1
Fáze zexplicitnění tacitních znalostí podle Nonaky a Takeuchiho (upraveno – Švec,
2012, s. 393)
Úroveň
znalostí

Podstata fáze

Charakteristika fáze

Socializace

Tacitní

Přímé „předání“
tacitních znalostí
prostřednictvím
sdílených
zkušeností

Ve vzájemné komunikaci
subjekty sdílejí své zkušenosti
(pozorováním, imitací, praktickou činností), dochází k vytváření a „výměně“ tacitních znalostí
mezi subjekty.

Externalizace

Tacitní –
explicitní

Proces artikulace
tacitních znalostí
do formy znalostí
explicitních

Subjekty vyjadřují tacitní
znalosti v explicitní formě, tak
aby jim porozuměli ostatní.

Explicitní

Proces uspořádání
dílčích znalostí
do znalostního
systému

Subjekty kombinují a integrují
různé explicitní znalosti a vytvářejí tak jejich systém, dochází
také ke sdílení znalostí.

Explicitní – tacitní

Proces přeměny
explicitních
znalostí
ve znalosti tacitní

Subjekty identiﬁkují své explicitní znalosti využitelné uvnitř
komunity (týmu) a zvnitřňují
je prostřednictvím praktické
činnosti (nácviku a cvičení).

Název fáze

Kombinace

Internalizace

Uvedený model vyjadřuje proces přeměny tacitních znalostí v explicitní a explicitních znalostí v tacitní. Je zřejmé, že k proměnám tacitních znalostí v explicitní
a naopak dochází při skupinovém (týmovém) řešení úloh a problémů. Tento model
je však zjednodušený, neboť osvojování tacitních znalostí a jejich zexplicitňování
probíhá spíše po spirále a některé jeho fáze se překrývají. V procesu učení může
docházet k návratu subjektu k některé z předcházejících fází.
Lejeune (2011, s. 101) se pokusil vymezit čtyři modely (způsoby) vyjádření
tacitních znalostí v explicitní formě:
1. základní kognitivní model, který se uplatňuje v nestrukturovaných rozhodovacích
procesech a v němž hlavní místo má intuice;
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2. komplexní kognitivní model, využívaný při řešení multidisciplinárních problémů;
jejichž podstatou je rozpoznat vztahy mezi různými oblastmi znalostí a anticipovat způsob řešení, který nutně nevyžaduje jeho plné uvědomění si subjektem;
3. sociální model, který je typický pro týmové řešení problémů a vyžaduje zkušenosti z vedení týmů i intuici s cílem motivovat jeho členy ke spolupráci;
4. senzorický model, který je založený na smyslových zkušenostech a citlivosti
subjektu (např. mistr houslař dovede pomocí speciální ladičky vybrat vhodné
dřevo stromu pro výrobu excelentních houslí).
2.2 Sebereﬂexe jako nástroj zvědomování tacitních znalostí
Sebereﬂexe si již získala v mnoha profesích (také v učitelském vzdělávání) svoje
místo. Jejím smyslem je, aby si subjekt uvědomil, co a jak prakticky dělal, popř. co
jej k tomu vedlo. Termín uvědomit si je užíván často v charakteristikách sebereﬂexe,
ačkoliv mnohým čtenářům nemusí být zcela jasné, co vlastně vyjadřuje. J. Slavík
(2009) rozumí uvědomováním si (něčeho) „zvýznamnění, tj. nalezení výrazu pro
obsah, který předtím ve vědomí nebyl zřetelně přítomen. Když si člověk něco uvědomí, musí to mít v mysli buď jako pojem (tj. výraz s odpovídajícími významy),
anebo jako představu (tj. smyslový obraz s odpovídajícími významy), ale v obou
případech jde o sdělitelnou entitu.“
Při sebereﬂexi subjekt odstupuje od své praktické činnosti a nahlíží ji jakoby
zvenčí. Popisuje, co se událo a do určité míry odhaluje pohnutky svého jednání,
tedy i jeho tacitní (přímému pozorování skrytou) část. Individuální sebereﬂexi
subjektu může účelně doplnit reﬂexe jeho jednání dalším subjektem s podobnými
praktickými zkušenostmi, např. kolegou, expertem apod. Dochází tak ke sdílení
sebereﬂektovaných zkušeností a tedy i tacitních znalostí subjektu a tacitních znalostí
odborníka (kolegy, vzdělavatele, experta), který činnost subjektu pozoroval.

3 Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů
Za sdílení znalostí se obvykle považuje proces, který zprostředkovává znalosti
jednoho člověka nebo skupiny lidí jinému člověku nebo skupině lidí. Jeho smyslem
je lepší využití v organizaci existujících znalostí a informací. Moderní informační
technologie umožňují takto sdílet znalosti mezi lidmi od sebe teritoriálně velmi
vzdálených. Toto zjednodušené pojetí sdílení znalostí, však nepostačuje pro sdílení
znalostí ve vzdělávacím kontextu. V něm lze sdílení charakterizovat těmito znaky
(podrobněji Švec, 2009):
• výměna znalostí (informací) mezi účastníky, např. studentem a vzdělavatelem
učitelů (smyslem je nejen výměna, ale zejména porozumění znalostem, v uvedeném příkladu jde o studentské porozumění znalostem);
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• společné vytváření nových znalostí (např. při týmovém řešení problému);
• vzájemné učení (např. studenti se učí navzájem, student se učí od vzdělavatele
učitelů a ten se svým způsobem učí od svých studentů);
• rozvoj obsahově totožných nebo podobných znalostí, kterými disponují různé
subjekty, např. učitelé.
Je rozdíl, zda subjekty sdílejí explicitní nebo tacitní znalosti. Jednodušší je sdílení
explicitních znalostí. Sdílení tacitních znalostí závisí kromě jiného na výchozích
zkušenostech a úrovni tacitních znalostí sdílejících subjektů. Pokud jsou subjekty
na velmi podobné zkušenostní a znalostní úrovni, probíhá sdílení tacitních znalostí
snadněji. Jinak je tomu, pokud subjekty (např. student učitelství a jeho mentor)
disponují rozdílnou úrovní zkušeností a tacitních znalostí.
Student učitelství a mentor (cvičný učitel) mohou vstupovat do vztahu, který
lze označit jako „učednictví“ (apprenticeship). Zjednodušeně řečeno jde o to, že
student začíná napodobovat jednání mentora a snaží se postupovat v dané situaci
jako mentor. Na rozdíl od mentora však zatím nedisponuje potřebnými zkušenostmi
a tedy ani tacitními znalostmi. Může přebírat od mentora způsoby jeho jednání,
avšak to nestačí k porozumění tomu, proč mentor právě takto postupoval nebo jak
by mohl postupovat jinak. Za jednáním mentora totiž stojí určitá logika, pozadí,
které postupně vznikalo sedimentací jeho pedagogických zkušeností. Proto by
student měl přebírat od mentora i jeho pozadí (logiku), které má tacitní charakter.
Převzít toto pozadí však nelze najednou, nýbrž postupně, podobně jak postupně
vznikaly tacitní znalosti mentora.
„Student učitelství si neustále vyměňuje pozadí svého myšlení a jednání s mentorem. Jestliže jej uzná za hodného následování, činí tak s absolutní oddaností – napodobuje jeho pohyby, jeho dikci, jeho způsob strukturace hodiny, způsob odměňování
a trestání atd. Tak se přebírání logiky zintenzivňuje. Po určité době se student začíná
„cítit“ jako mentor. Teprve v tuto chvíli je skutečně schopen zexplicitňovat, přijímat
a pochopit mentorovu teorii. Zexplicitňuje se celková koherentní způsobilost, která
se vnějškově projevuje gesty, dikcí, způsobem motivace, ale smysl jí dává převzaté
logické pozadí. … Praktik není schopen explicitně předat celé pozadí. Teprve, když
student vstřebá významnou část pozadí, je schopen se ptát mentora tak, aby mu byl
on schopen náležitě odpovědět.“ (Šíp, 2012).
Sdílení tacitních znalostí studentů učitelství (učitelů) s jejich kolegy a vzdělavateli lze považovat za významný zdroj propojování pedagogické teorie a praxe
ve vzdělávání učitelů. V tabulce 1. jsou charakterizovány fáze zexplicitňování
tacitních znalostí prostřednictvím jejich sdílení mezi členy týmu. Jde o postupnou
cyklickou proměnu tacitních znalostí v explicitní a těch opět v tacitní, avšak na vyšší
kvalitativní úrovni. Rintala a Kuronen (2006) se pokusily o podrobnější klasiﬁkaci
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metod sdílení tacitních znalostí. Protože pokládám tyto metody za inspirativní pro
naše úvahy o sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů, uvádím jejich přehled
v tabulce 2.
Tabulka 2
Přehled metod sdílení tacitních znalostí (Rintala & Kuronen, 2006)
Poř.
číslo

Typ
sdílení

Metoda
sdílení

1.

Tacitnítacitní

2.

Počet
sdílejících

Charakteristika sdílení

Učňovství,
konzultace

2

Začátečník pozoruje experta a poté
napodobuje jeho činnost, reﬂektuje ji
a výsledek sebereﬂexe konzultuje
s expertem.

Tacitnítacitní

Učňovství
v týmu

Skupina

Vzájemné předávání znalostí mezi zkušenými a méně zkušenými členy týmu.

3.

Tacitnítacitní

Mentoring

2

Společné plnění úkolu při koučování
studenta mentorem.

4.

Tacitnítacitní

Skupinový
mentoring

Skupina

Diskuse mentora se členy skupiny
o jejich pracovních zkušenostech.

5.

Tacitnítacitní

Návštěva
pracoviště

Skupina

Studenti navštíví s expertem pracoviště
(např. školu) a zde společně zjišťují
a sdílejí informace.

6.

Tacitnítacitní

Pozorování

2

Začátečník pozoruje expertovu činnost
a diskutuje s ním o tom, proč takto
postupoval.

7.

Tacitnítacitní

Diskuse
o případu

2

Expert připraví a začátečníkovi předloží
případ, ten jej řeší a o řešení společně
diskutují.

8.

Tacitnítacitní

Diskuse
při hře

2

Začátečník při hře (např. sportovní –
tenis apod.) s expertem relaxují
a současně diskutují o pracovním
problému a možnostech jeho řešení.

9.

Tacitnítacitní

Setkání
s různými
týmy

Skupina

Vzájemná diskuse odborníků různých
týmů.

105

10.

Tacitnítacitní

Diskuse
v pracovním
prostředí

Skupina

Odborníci diskutují praktické situace
a spolupracují na jejich řešení.

11.

Tacitnítacitní

Práce
v týmech

Skupina

Začátečníci sledují, jak experti konceptualizují situace, jak přistupují k jejich
řešení apod.

12.

Tacitnítacitní

Změna
stávajících
postupů

Skupina

Odborníci navrhují změnu stávajících
postupů s cílem je vylepšit.

13.

Tacitnítacitní

Vzájemné
učení

2

Studenti se navzájem učí (např. pozorují
se při pracovních činnostech, diskutují
o zvolených postupech apod.).

Skupina

Odborníci řeší aktuální problémy praxe,
neformálně spolupracují, např. s využitím videokonferencí, emailové komunikace apod.

14.

Tacitnítacitní

Komunitní
práce

15.

Tacitní-tacitní

Simulační
hry

Skupina

Odborníci pozorují začátečníky a experty (jsou v týmu zastoupeni v poměru
1:1) při simulační hře. Po hře vstupují
odborníci do společné diskuse.

16.

Tacitnítacitní

Vyprávění
příběhů

2

Odborník vypráví začátečníkovi o své
práci, popisuje a objasňuje postupy, které uplatňuje při řešení úloh a problémů.

Tacitnítacitní

Skupinové
vyprávění
příběhů

Skupina

Členové skupiny společně vytvářejí
příběh, který se týká určitého tématu
(problému). Plní přitom různé role –
např. roli iniciátora příběhu, roli
organizátora, roli zapisovatele příběhu.

17.

18.

Tacitní-explicitní

Strukturovaný
rozhovor

2

Začátečník vede strukturovaný rozhovor
s expertem, který probíhá ve 4 fázích.
V nich začátečník postupně: 1) se snaží
porozumět pracovní oblasti a jazyku
experta; 2) se pokouší odhalit vztahy
mezi znalostmi experta; 3) odkrývá
procedurální znalosti užívané při řešení
problému expertem; 4) zjišťuje, zda jím
získané poznatky jsou validní odpovědím experta.

19.

Tacitní-explicitní

Volně
strukturovaný
rozhovor

2

Začátečník žádá experta, aby vyprávěl
o incidentech v jeho profesním životě.

20.

Tacitní-explicitní

Užití měkké metodiky

Skupina

Nálezy z nasbíraných dat jsou diskutovány s klíčovými odborníky z dané
oblasti. Srovnávány jsou teoretické
poznatky (uvedené v literatuře)
s praktickými řešeními.

21.

Tacitní-explicitní

Psaní
a posuzování vzorů

Skupina

Určitý vzor (písemný stručný popis),
který je výsledkem řešení problému
odborníkem je posuzován ostatními
odborníky ve skupině.

22.

Tacitní-explicitní

Rozhodovací strom

2

Expert generuje rozhodovací strom pro
řešení problému, který se pak pokouší
začátečník použít pro řešení obdobného
problému.

23.

Tacitní-explicitní

Nejlepší
týmy
z praxe

Skupina

Týmy, které dosahují v praxi dobrých
výsledků, prezentují ostatním odborníkům své pracovní postupy.

3.1 Sdílení tacitních znalostí v akademických předmětech na fakultě
Míra sdílení je závislá na stupni vysokoškolského studia a povaze akademických
předmětů. Vzdělavateli učitelů se nabízí více metod sdílení tacitních znalostí.
Jednou z nich je diskuse o případu z praxe (metoda č. 7). Např. v didakticky a na

106

107

výchovu zaměřených předmětech může vzdělavatel nabídnout studentům k řešení
případ ze školské praxe. Studenti o případu ve skupinách diskutují, popř. navrhují
jeho řešení. Vzdělavatel pak nabídne své řešení a zdůvodní jej.
Zajímavou metodou je vyprávění příběhů (metody č. 16 a 17). Např. vzdělavatel
pozve do semináře zkušeného učitele – experta z praxe, který studentům vypráví
o své cestě k učitelství, o uzlových (kritických)ú místech na této cestě, o tom, jak na
začátku své dráhy řešil výchovné problémy a jak je řeší nyní apod. Studenti mohou
do vyprávění vstupovat svými dotazy, popř. mohou příběh experta rekonstruovat
za podpory vzdělavatele.
V akademických předmětech mohou studenti obdržet úkol uskutečnit se zkušeným učitelem z praxe rozhovor na zvolené téma (metody č. 18 a 19). Výsledky
rozhovoru zpracují a předloží jej k širší diskusi na semináři. Zároveň tyto metody
rozvíjejí metodologickou kulturu studentů.
V seminářích nebo ve cvičeních lze studentům předložit výsledky určitého pedagogického výzkumu (včetně stručného uvedení jeho metodologie) a v diskusi (do níž
se zapojí studenti, ale i pozvaní učitelé z praxe) se pokusit formulovat doporučení
pro praxi (metoda č. 20). K využití se nabízí také metoda č. 11. Může mít tuto podobu: vzdělavatel jeden ze seminářů uskuteční ve škole, kde v daném čase probíhá
diskuse v komunitě učitelů o aktuálním pedagogickém problému (který se vztahuje
k obsahu akademického předmětu). Studenti si vedou o týmovém řešení problému
zápis, který pak analyzují se vzdělavatelem v následujícím semináři.
3.2 Sdílení tacitních znalostí v průběhu pedagogické praxe studentů
na škole
Za výchozí metodu lze pokládat „učňovství“ (metoda č. 1), kterou jsme již popsali
(na začátku této části textu). Lze ji doplňovat mentoringem (metoda č. 3), a to
i s využitím rozhodovacích schémat (metoda č. 22). Studenty je možné vyzvat,
aby se pokusili odhalit logiku mentorova jednání, např. tím, že mu kladou dotazy
(např. co ho vedlo k tomu, že uplatnil určitý postup), analyzují jeho konceptuální
mapy vztahující se k určitým pedagogickým situacím ve třídě apod. (viz podrobněji
např. Zanting, Verloop, & Vermunt, 2003).
Když studenti získají první pedagogické zkušenosti je účelné je zapojit do vzájemného učení (metoda č. 13). Studenti mohou ve svých vyučovacích hodinách
hospitovat (jeden z nich např. vystupuje v roli supervizora, pak si role vymění),
společně připravit a vést vyučovací hodinu (tzv. co-teaching) atd. V diskusi pak
sdílejí poznatky ze svých sebereﬂexí.
3.3 Sdílení tacitních znalostí v dalším vzdělávání učitelů
Pestrá paleta metod sdílení se nabízí v různých formách dalšího vzdělávání uči-
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telů. Prostor ke sdílení poskytuje především prostředí školy, kde spolu navzájem
spolupracují učitelé s rozdílnými pedagogickými zkušenostmi. Sdílení tacitních
znalostí mezi začínajícími učiteli a jejich zkušenými kolegy umožňuje tzv. „učňovství“ v týmu (metoda č. 2), skupinový mentoring (metoda č. 4) a pozorování
experta (metoda č. 6).
Z dalších metod se nabízí:
simulační hry (metoda č. 15);
komunitní práce založená na kombinaci různých forem spolupráce (metoda č. 14);
diskuse nad popisy náročnějších pedagogických situací a problémů (metoda č. 21);
metoda inovací (metoda č. 12);
diskuse učitelů z různých škol s přizváním akademických pracovníků a expertů
na danou problematiku (metoda č. 9);
• neformální diskuse mezi učiteli, popř. dalšími odborníky při společné hře (metoda
č. 8).
•
•
•
•
•

5 Závěr
V tomto textu jsem se pokusil upozornit na speciﬁcký typ znalostí studentů učitelství
a učitelů – na tzv. tacitní znalosti. Tyto znalosti vznikají na základě praktických
zkušeností, jsou to znalosti skryté, málo přístupné vnějšímu pozorování, lze je proto
obtížně zexplicitnit. Zexplicitnit je možné pouze část tacitních znalostí, ostatní jsou
pro zexplicitnění málo dostupné. Nástroji k zexplictnění a využití tacitních znalostí
jsou sebereﬂexe a sdílení.
Tacitní a explicitní znalosti představují póly kontinua a jsou navzájem komplementární. V průběhu přípravného a dalšího vzdělávání učitelů dochází k oscilaci
mezi tacitními a explicitními znalostmi. Tento pohyb směřuje od praxe k teorii
a od ní zpět k praxi. Jednání studenta učitelství (učitele) v pedagogických situacích chápeme jako praxi (zde vznikají a uplatňují se tacitní znalosti), zobecněné
empirické poznání pedagogické skutečnosti označujeme jako teorii. Subjektivní
teorie studenta (učitele) se utváří sdílením výsledků sebereﬂexe jeho praktických
zkušeností v pedagogických situacích se vzdělavatelem učitelů (mentorem). Lze
předpokládat, že k tomu dochází postupně v průběhu pedagogických praxí studentů. V akademických (zejména pedagogických a psychologických) předmětech se
sebereﬂexe studentů a jejich subjektivní teorie dále analyzují, diskutují a zobecňují,
a to i s využitím doplňujících informací (např. z výzkumů) od vzdělavatele učitelů.
Tímto, zjednodušeně popsaným postupem si studenti osvojují „objektivní“ teorii
vztahující se k situacím určitého typu (např. k motivaci, výukovým metodám
apod.). Užitečné jsou „kousky“ teorií, které umožňují, aby studenti porozuměli
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způsobům řešení pedagogických situací (Drever a Cope, 1999). Ucelené teorie
mohou být studentům prezentovány v závěrečných seminářích daného předmětu
nebo v samostatném integrovaném předmětu. Takto osvojenou (pochopenou) teorii
pak studenti využívají v další pedagogické praxi.
Naznačené rysy pohybu studenta od praxe k teorii a zpět k praxi vyžadují užší
obsahové, ale i metodické propojení především akademických pedagogických
a psychologických předmětů s pedagogickou praxí na školách. O uvedené propojení
se pokoušíme na brněnské Pedagogické fakultě MU: navrhli jsme model pedagogických praxí (pro bakalářské a navazující magisterské studium), který zahrnuje
postupnou gradaci úloh, které studenti na školách (na praxi) řeší. Výsledky řešení
úloh studenti sdílejí s mentorem (cvičným učitelem) a na fakultě se vzdělavatelem
učitelů. Sebereﬂexe a sdílení znalostí tak představují v přípravném vzdělávání učitelů most mezi akademickými předměty na fakultě a pedagogickou praxí na škole
(Pravdová & Švec, 2012).

2.3 PROFESIJNÝ ŠTANDARD UČITEĽA A JEHO
KOMPETENČNÝ PROFIL
Mária Šnídlová
Abstrakt: Príspevok sa venuje profesijným štandardom pedagogických a odborných
zamestnancov ako významnému nástroju v rozvoji pedagogických a odborných
zamestnancov. Uvedené sú východiská, opis profesijného štandardu – jeho štruktúra , usporiadanie kompetencií do dimenzií a princíp gradácie kompetencií. Text
je doplnený ukážkou rozpracovania jednej kompetencie z profesijného štandardu
učiteľa. Druhá časť príspevku je zameraná na využitie profesijných štandardov
v praxi, ktoré vychádza z jeho funkcií a ukazuje možnosti vytvorenia a využitia
kompetenčného proﬁlu učiteľa školy v personálnej práci riaditeľa.
Kľúčové slová: dimenzie kompetencií, funkcie profesijného štandardu, gradácia
kompetencií, kompetencie učiteľov, profesijný štandard, využitie profesijných
štandardov v praxi

Úvod
V čase prebiehajúcej kurikulárnej transformácie v Slovenskej republike hrajú kľúčovú rolu pedagogickí a odborní zamestnanci, ako garanti zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania. Ruka v ruke s meniacimi sa požiadavkami na rozvoj žiaka,
sú kladené nové požiadavky na profesionalizáciu práce pedagógov, ktorá spočíva
vo vymedzení nevyhnutných kompetencií, spôsobilostí a utváraní ich profesijnej
identity (Spilková, 2008). Táto profesionalizácia je založená na odbornej sebareﬂexii vlastnej práce, osobnostnom i profesijnom raste založenom na presvedčení,
postojoch a hodnotách.

1 Profesijné štandardy
S úvahami o štandardizácii požiadaviek na výkon učiteľskej profesie sa v poslednom období stretávame pomerne často u nás i v zahraničí . S prvotnými úvahami
o potrebe vymedzenia štandardných očakávaní (kompetencií) na kvalitný výkon
učiteľskej profesie a tiež na kvalitný výkon práce riaditeľa školy sa v Slovenskej
republike začalo v roku 2005. Na podnet Ministerstva školstva SR bola v rokoch
2006–2009 spracovaná prvá – pilotná verzia profesijných štandardov pre jednotlivé
kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
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Pedagogická verejnosť sa s nimi mohla zoznámiť prostredníctvom odborného
pedagogického časopisu Pedagogické rozhľady (vydáva Metodicko-pedagogické
centrum). Autori očakávali, že publikovanie jednotlivých štandardov vzbudí záujem učiteľov a podnieti verejnú diskusiu k tejto problematike. Žiaľ, očakávania sa
nenaplnili. Reakcií a podnetov k úprave štandardov prišlo veľmi málo na to, aby
z nich bolo možné formulovať zásadné závery.
Druhá etapa v tvorbe profesijných štandardov sa začala ich vymedzením v zákone
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Od roku 2010 je
realizovaná ako jedna z odborných aktivít projektu ESF: Profesijný a kariérny rast
pedagogických zamestnancov, ktorej cieľom je vytvoriť, resp. inovovať a implementovať profesijné štandardy a nástroje hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií
do praxe ako jeden zo základných nástrojov budovania kvality škôl.
Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. profesijné štandardy pre kategórie a podkategórie
pedagogických zamestnancov vymedzujú nevyhnutné a dosiahnuteľné profesijné
kompetencie na štandardný, t.j. kvalitný výkon profesie. Sú nástrojom udržiavania a zvyšovania kvality výkonu v profesii, umožňujú jej poznanie a ocenenie.
Sú základným pilierom gradácie profesijných kompetencií počas profesionálnej
kariéry, vychádza z nich profesijný rozvoj, kariérny rast ako aj kritériá hodnotenia
a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov.

2 Teoretický koncept
Profesijné štandardy vychádzajú z chápania učiteľskej profesie ako (Pavlov a kol.,
2011):
• profesie, kde sa prešlo od chápania učiteľa ako entuziastického poloprofesionála
k modelu otvoreného profesionalizmu - učiteľ je vzdelaný odborník na výchovu
a vzdelávanie „vybavený“ kompetenciami, ktoré mu umožňujú vykonávať svoje
povolanie s vysokou mierou autonómie a zodpovednosti k vychovávaným deťom
a mládeži;
• profesie, v ktorej je potrebné prostredníctvom profesijných štandardov vymedziť
učiteľstvo ako expertnú profesiu;
• profesie, v ktorej je možné vymedzením profesijných štandardov projektovanie
a riadenie kvality relevantných programov pregraduálneho a kontinuálneho
vzdelávania.
Profesijný štandard vo všeobecnosti (Kosová et al., 2012)
• deﬁnuje predpísané kvaliﬁkačné predpoklady;
• deﬁnuje komplex preukázateľných spôsobilostí učiteľa vyjadrený vedomosťami,
zručnosťami, postojmi, ktoré sa dajú identiﬁkovať meraním a hodnotením kvality
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na to určenými metódami a nástrojmi, ako aj stupňami ich hodnotenia;
• vyjadruje spoločný základ profesie, v podmienkach Slovenskej republiky orientovanej na tri dimenzie: rozvoj žiaka, kvalitu edukačného procesu a profesijný
sebarozvoj učiteľa.
Súčasná podoba profesijných štandardov vychádza z ich pilotnej verzie . Základným východiskom je interakčný model edukácie s troma základnými dimenziami
kompetencií, ktoré tvoria žiak, učiteľ a edukačný proces prebiehajúci medzi nimi
(Kasáčová, B. a B. Kosová, 2006, s. 41). Tento model sa modiﬁkoval aj pre ostatné
kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré vymedzuje zákon č.
317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch.

3 Opis profesijného štandardu
Podstatou navrhovaných profesijných štandardov sú profesijné kompetencie. V súboroch kompetencií sú zachytené systémové zmeny výchovy a vzdelávania, ktoré
sú podrobnejšie rozpracované do vedomostí, zručností a postojov učiteľov a zoskupené do troch dimenzií.1
• Dimenzie profesijných kompetencií (Pavlov et al., 2011).
• Dimenzia Dieťa/Žiak: obsahuje profesijné kompetencie orientované na poznanie dieťaťa/žiaka, s ktorým učiteľ pracuje – na jeho vstupné charakteristiky
a podmienky rozvoja.
• Dimenzia Edukačný proces: obsahuje profesijné kompetencie zamerané na
procesy smerujúce k rozvoju žiaka.
• Dimenzia Pedagogický zamestnanec: obsahuje kompetencie zamerané na
rozvoj jedinca ako predstaviteľa profesie a súčasne zamestnanca školy, ktorý
sa podieľa na jej rozvoji , reprezentácii, spolupracuje s rodičmi a ovplyvňuje
kultúru školy.
Každá kompetencia je sýtená predpokladmi, t.j. nevyhnutnými vedomosťami, zručnosťami a žiadúcimi postojmi . Tieto sú potom popísané preukázateľnými prejavmi
kompetencie (indikátormi) v praxi v troch kariérnych stupňoch: samostatný učiteľ
(je učiteľ po úspešnom ukončení adaptačného procesu, ktorý je pre každého začínajúceho učiteľa povinný a realizuje sa v škole), učiteľ s prvou atestáciou a učiteľ
s druhou atestáciou. Pretože vyššie citovaný zákon vymedzuje kariérne stupne ako
1

V Slovenskej republike sú profesijné štandardy spracované pre všetky kategórie a podkategórie
pedagogických (t.j. učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, pedagogický asistent a pod.)
a odborných zamestnancov (t.j. psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg a pod.) podľa
zákona č. 317/2009. Pre účely tohto príspevku budeme používať kategóriu učiteľ.

113

„mieru preukázaného osvojenia profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej/ odbornej činnosti (§ 27, ods. 1) , bolo nutné vymedziť princípy
gradácie kompetencií, ako aj ich charakteristiky, pre jednotlivé kariérne stupne.
•
•
•
•

Gradácia kompetencií je založená na princípoch:
usporiadania kompetencií do 3 dimenzií;
rovnakých kompetencií pre všetky kariérne stupne v danej podkategórii pedagogických a odborných zamestnancov;
každý vyšší kariérny stupeň obsahuje kompetencie predchádzajúceho kariérneho
stupňa;
vo vyššom kariérnom stupni sú uvedené len indikátory, ktoré charakterizujú
vyššiu úroveň kompetencií v náročnejších činnostiach a úkonoch.

• realizovať vyučovanie,
• hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Dimenzia UČITEĽ obsahuje profesijné kompetencie:
• plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj,
• stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
Príklad rozpracovania kompetencie hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania
a učenia sa žiaka. Predpokladom je:
• poznať teoretické východiská hodnotenia žiaka,
• schopnosť stanoviť kritériá hodnotenia priebehu a výsledkov učenia žiaka,
• schopnosť rozvíjať sebahodnotenie žiakov.

Charakteristika kompetencií v kariérnych stupňoch:
Samostatný učiteľ: samostatne zvláda bežné výchovné a vzdelávacie situácie.
Učiteľ s prvou atestáciou: aplikuje inovácie vo svojej pedagogickej činnosti.
Stáva sa inovátorom vlastného vyučovania v triede, inovácie overuje, zavádza,
prezentuje ich, sprostredkováva kolegom v pedagogickom zbore, uskutočňuje
akčný výskum, plní rolu facilitátora, presadzuje nové metódy, didaktické technológie a pod.
Učiteľ s druhou atestáciou: dosahuje kompetencie experta v pedagogickej
činnosti, poskytuje pomoc a poradenstvo pedagogickým zamestnancom vo vlastnej
škole a v iných vzdelávacích inštitúciách. Vykonáva koncepčnú prácu, je nápomocný
manažmentu školy, podieľa sa na tvorbe rozvojových stratégií, programov, projektov školy, pôsobí ako lektor interného vzdelávania v škole, koordinuje odbornú
spoluprácu s partnermi školy.

Preukázateľnosť kompetencie:
Samostatný učiteľ
Hodnotí splnenie cieľov podľa stanovených kritérií úspešnosti žiakov vzhľadom
na ich vývinové a individuálne odlišnosti a možnosti. Používa rôzne druhy, formy
a spoľahlivé nástroje hodnotenia. Rozvíja sebareﬂexiu, sebahodnotenie a vzájomné
hodnotenie žiakov v súlade s cieľmi, obsahom a úlohami. Podporuje samostatnosť
a zodpovednosť žiakov za výsledky ich činnosti. Poskytuje žiakom priebežnú
spätnú väzbu na zlepšenie ich výkonu a správania a vyhodnocuje jej účinnosť.
Pomáha žiakom pri vytváraní pozitívnych vzorov. Oceňuje personálne a sociálne
zručnosti žiaka. Na základe priebežného hodnotenia a testovania poskytuje žiakom
spoľahlivé celkové hodnotenie úrovne ich vedomostí, zručností a správania. Využíva výsledky hodnotenia žiakov a hodnotenia vyučovania pre ďalšie plánovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pre lepšiu ilustráciu uvádzame príklad Profesijného štandardu učiteľa pre nižšie
sekundárne vzdelávanie, t.j. učiteľ 2. stupňa ZŠ (Kolektív: pracovná verzia profesijného
štandardu učiteľa, 2011):

Učiteľ s prvou atestáciou
Vytvára nástroje na hodnotenie (napr. didaktické testy a pod.) a vyhodnocuje ich
spoľahlivosť.
Overuje a zavádza nové metódy a formy hodnotenia, sebahodnotenia a spätnej
väzby vo vyučovaní. Vyhodnocuje účinnosť intervencií (zásahov, riešení) v eliminácii sociálno-patologických javov v spolupráci so zákonnými zástupcami žiaka.
Vyhodnocuje úspešnosť podpory individuálneho rozvoja žiakov.

Dimenzia ŽIAK obsahuje profesijné kompetencie:
• identiﬁkovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka,
• identiﬁkovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka,
• identiﬁkovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
Dimenzia EDUKAČNÝ PROCES obsahuje profesijné kompetencie:
• ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov,
• plánovať a projektovať vyučovanie,
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Učiteľ s druhou atestáciou
Vykonáva prieskumno-analytickú činnosť, analyzuje zistenia a navrhuje systémové
riešenia v oblasti hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Poskytuje pomoc
a poradenstvo v plánovaní a využívaní účinných hodnotiacich stratégií pre učiteľov
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na úrovni predmetovej komisie, metodického združenia, resp. školy v predmetoch
svojej aprobácie. Podieľa sa na hodnotení plnenia školského vzdelávacieho programu a navrhuje systémové riešenia vo výchovno – vzdelávacom procese.

4 Využitie profesijných štandardov
Profesijné štandardy by nemali byť vnímané len ako teoretický konštrukt . Praktické
využitie vyplýva z funkcií štandardu (Pavlov, 2009):
• Rozvojová funkcia má poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnancom
nástroj na odbornú sebareﬂexiu úrovne vlastných kompetencií a deﬁnovanie
individuálnych rozvojových potrieb jednotlivca. Na úrovni školy (školského
zariadenia) je možné vymedziť individuálne a kolektívne vzdelávacie potreby
pedagogických zamestnancov, ktoré sú v súlade s potrebami rozvoja školy a najmä s potrebami školského vzdelávacie programu, resp. výchovného programu
školského zariadenia.
• Motivačná funkcia profesijného štandardu umožní pedagogickým zamestnancom
„modelovať“ si vlastnú profesijnú cestu: a) udržiavaním úrovne
kompetencií, b) ich gradovaním, alebo c) špecializovaním sa na výkon špecializovaných činností (napr. výchovný poradca, koordinátor prevencie, uvádzajúci
pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie a pod.) alebo vedúci
pedagogický zamestnanec (riaditeľ školy, zástupca riaditeľ a pod.), ktoré vytvárajú podporný systém pre pedagogickú a odbornú činnosť v školách a školských
zariadeniach.
• Gradačná funkcia profesijného štandardu – profesijný štandard slúži na overenie
úrovne profesijných kompetencií na jednotlivých kariérnych stupňoch cestou
atestácií . Tu súbor profesijných kompetencií predstavuje výstupné požiadavky
na dosiahnutie príslušnej atestácie.
• Regulačná funkcia profesijného štandardu – podľa profesijného štandardu
budú povinní poskytovatelia kontinuálneho vzdelávania vypracovať vzdelávacie
programy.
• Ochranná funkcia profesijného štandardu – profesijný štandard slúži na ochranu
príslušníkov profesie pred neprofesionálnymi zásahmi zvonku, napr. pred neprimeranými a odborne nepodloženými požiadavkami okolia, inštitúcií a pod.
Dôsledkom môže byť uvedomenie si podstaty profesionality a expertnosti v profesii.
Využitie profesijného štandardu v personálnej práci škôl
Zavedenie profesijných štandardov do praxe, bude mať významný vplyv aj na
riadenie škôl.
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Na základe profesijných štandardov si bude môcť škola vytvoriť svoj vlastný, školský kompetenčný proﬁl učiteľa, ktorý bude odrážať kultúru školy, jej
víziu, hodnoty, pedagogickú koncepciu , stratégiu rozvoja školy a želateľný kompetenčný proﬁl žiaka vyjadrený v školskom vzdelávacom programe
(Šnídlová, M., 2010, s. 13). Ten bude predstavovať základ kritérií pre výber
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2.4 PROFESNÍ ČINNOSTI UČITELE

Profesijné štandardy nie sú samé o sebe cieľom, ktorý musí každý jednotlivec dosiahnuť, ale sú súčasťou systému, ktorý stimuluje profesijný rozvoj učiteľa. Dosiahnutie štandardu neznamená koniec jeho profesionálneho rozvoja. Pri posudzovaní
profesijných kompetencií jednotlivcov je potrebné brať do úvahy synergický efekt
pôsobenia všetkých pedagogických a odborných zamestnancov na žiaka. Vzhľadom
na to, že hodnota, identita a postoje človeka sa dajú ťažko merať, treba zabrániť,
aby sa práca s profesijným štandardom neobmedzila len na rozvoj merateľných
ukazovateľov (Pavlov et al., 2011).
V rámci projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov je
vytvorenie súboru profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia úrovne profesijných kompetencií významnou súčasťou profesijného rastu učiteľov v Slovenskej
republike. Ich pilotné overovanie v praxi by malo preukázať možnosti riadenia
zmeny v personálnej práci v školách, ako aj zvyšovanie zodpovednosti za vlastný
profesijný rozvoj učiteľov v regionálnom školstve.

Jan Šťáva
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Abstrakt: Příspěvek se zabývá analýzou činností učitelské profese, poukazuje na
objektivní determinanty jeho pracovní činnosti. Uvádí vnější i vnitřní vlivy ovlivňující práci učitele, deﬁnuje pracovní zdatnost učitele, jeho klíčové dovednosti
a kompetence.
Klíčová slova: determinanty práce učitele, pracovní činnost, pracovní výkon,
způsobilost, profesní kompetence učitele (projektivní, realizační, diagnostické,
manažerské, komunikační)

1 Determinanty pracovní činnosti učitele
Je nesporné, že úspěchy ve výchovně vzdělávací činnosti školy jsou především
závislé na učiteli. Záleží na něm realizace cílů a obsahu výchovy a vzdělávání,
podílí se na motivaci žáků k učení, na konkretizaci cílů a na volbě obsahu vyučovací
hodiny, na metodách, jimiž se žáci učí vědomostem, dovednostem a návykům i na
utváření jejich postojů a životního způsobu.
Přestože je učitelova úloha ve vzdělávání a výchově významná, neznamená to,
že je učitel všemocný a že všechno ve výchově zvládne sám. Na školní výchově
se podílejí i rodiče žáka, jejich příbuzní, známí, spolužáci, veřejnost, hromadné
sdělovací prostředky a řada dalších činitelů.
Právě pro významnost, složitost a náročnost práce učitele, pro obtížnost úkolů
ve výchovně vzdělávací činnosti školy je nutný optimální výběr budoucího učitele
a významná jeho příprava. Z tohoto důvodu je nezbytné analyzovat obsah činností
učitele a vybrat základní, rozhodující části jeho práce a jejich vztahy, dále pak
vyčlenit faktory, které je určují a způsoby, jimiž je utvářena a nakonec analyzovat
předpoklady její úspěšnosti a vymezit soubor požadavků, které jsou minimálně
nezbytné pro úspěšnou činnost učitele.
Je nutno si uvědomit, že základem pro analýzu učitelské profese je právě rozbor
objektivních činitelů, které jsou určující pro obsah a charakter jeho práce.
Které jsou tedy objektivní determinanty pracovní činnosti učitele? Především
to je ekonomické, politické a kulturní prostředí společnosti, jehož vlivy do určité
míry bezprostředně určují i pracovní úkol učitele, protože vystupuje vůči žákům
jako představitel určité konkrétní společnosti, jako mluvčí jejích ekonomických,
sociálních a kulturních požadavků, které mají objektivní povahu. Jako jeden z nejdůležitějších rysů činnosti učitele je odpovědnost, kterou má za výchovu vůči
společnosti.
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Další závažnou determinantou učitelovy činnosti je společenská komunita, ve
které bezprostředně působí. Patří sem prostředí školy, obec, její tradice, sociální
složení a životní úroveň i postavení školy vůči veřejnosti. Zde je třeba zdůraznit,
že výkon učitelského povolání je pod mnohostrannou přímou i nepřímou kontrolou
veřejnosti, jejíž názory na školu a vzdělávání nepůsobí pouze na učitele, ale i na
žáky, a tím nepřímo ovlivňují průběh a výsledky výchovně vzdělávací činnosti
školy. Přitom toto místní prostředí může učitel svým vyučováním a celou svojí
činností výrazně ovlivnit.
Pracovní činnost učitele objektivně určují též podmínky jeho pracovního zařazení.
Učitel je řízen především danými školskými normami, které stanoví cíle a obsah
výchovně vzdělávací práce, organizaci a přípustné metody vyučování, pracovní
povinnosti učitele a předepsané vzdělání. Tyto normy jsou důležité z hlediska
společenského řízení výchovy. Jakkoli jsou tyto normy pro učitele závazné, předpokládají přesto určitou míru volnosti při jejich konkretizaci podle podmínek ve
třídě, čímž se učitel částečně na společenském řízení výchovy a vzdělávání podílí.
Je třeba vidět, že pro vyučování jsou stanoveny závazné jen jeho organizační formy
(délka a počet vyučovacích hodin, zařazení exkurzí apod.), zatímco metody vyučování, stavba vyučovacích hodin, určení pomůcek apod. si do jisté míry učitel volí
svobodně sám. Také organizace práce učitele má do určité míry objektivní povahu.
Patří sem organizace školy, rozvrh hodin ve třídách.
Za významnou determinantu práce učitele je nutno považovat hodnocení jeho
práce. Podstatným způsobem ovlivňují plánování, průběh i výsledky jeho práce.
Protože práce učitele je velmi složitá, je hodnocení učitelů nesnadné. Dosud nebyla
stanovena objektivní kritéria pro hodnocení práce učitele. Také obecné hodnocení
práce učitele není odpovídajícím způsobem vyjádřeno ve společenské prestiži jako
povolání a o ekonomickém hodnocení a jeho souladu s významem práce učitele
ani nemluvě.
Práci učitele hodnotí především učitel sám, dále ji hodnotí orgány školské správy,
vedení školy, veřejnost, rodiče, ostatní učitelé ve škole a samozřejmě též žáci. Pro
úspěšnost práce mají význam všechna tato hodnocení, protože učitel musí znát, jak
pracuje, musí mít zpětnou vazbu na výsledky své činnosti. Pro hodnocení práce
učitele jsou rozhodující tato hlavní hlediska: výsledky vyučování, osobní předpoklady a také průběh vyučování.
Jakkoli pro pracovní výkon učitele jsou určující především vnější vlivy (konkrétní
požadavky společnosti na výchovu), neurčují ho však bezprostředně. Každý člověk
je vzhledem k vnějším vlivům aktivní a přejímá ji způsobem, v němž se projevují
zvláštnosti jeho osobnosti. Proto subjektivní determinanty mají především významnou úlohu v učitelské profesi pro poměrně značnou míru volnosti v jeho práci.
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2 Klíčové kompetence a dovednosti učitele
V učitelské profesi můžeme pro tyto vnitřní předpoklady použít termínu způsobilost.
(kompetence). Touto způsobilostí pak rozumíme soubor subjektivních předpokladů
pro výkon úspěšné profese učitele. Zahrnujeme do ní odbornou připravenost a to
předmětovou, pedagogickou, psychologickou a didaktickou, dále pracovní zdatnost,
osobnostní proﬁl, mravní vlastnosti, osobní a pracovní zaměřenost. Tyto jednotlivé
uvedené složky učitelské způsobilosti na sebe navzájem působí, ovlivňují se.
Odborná způsobilost je dána vysokoškolskou přípravou učitele ve všech jejích
složkách, tj. v odborné předmětové přípravě k osvojení aprobačního předmětu,
v odborné přípravě pedagogické, psychologické a speciálně didaktické, v morální
přípravě a dále též pedagogickou praxí. Úroveň a propojenost přípravy učitele ve
všech jejích složkách se prověřuje v pedagogické praxi.
Pracovní zdatnost je podmíněna fyzickou a neuropsychickou odolností. Vzhledem
k obtížnosti učitelské profese je nutné, aby každý učitel si udržoval dobrou úroveň
své fyzické a psychické zdatnosti, jež mu do určité míry umožňuje adekvátně reagovat na všechny vyučovací situace.
Za osobní způsobilost můžeme považovat míru zvládnutí pracovních činností
učitele na základě vlastností jeho osobnosti. Ve veškeré činnosti učitele se projevuje
celá jeho osobnost, čímž ovlivňuje jak podmínky, za nichž působí tak i výsledky,
kterých dosahuje. Jednotlivé vlastnosti učitele se projevují ve spojení s ostatními
a tak jediná vlastnost nemusí být rozhodující. Na úspěšnosti práce učitele se podílejí
i vlastnosti jeho vůle a charakteru (rozhodnost, cílevědomost, důslednost). Určité
žádoucí vlastnosti osobnosti učitele se mohou do značné míry i vypěstovat.
Za společenskou způsobilost můžeme považovat morální vlastnosti učitele. Patří sem
především zodpovědnost učitele za výchovu vůči společnosti i jednotlivým žákům, lidský
a optimistický přístup k dětem, náročnost, individuální přístup ke každému žákovi. Společenská způsobilost učitele není vázána jen na školu, ale obecně na celé jeho chování
a vystupování na veřejnosti.
Význam subjektivních faktorů v učitelské profesi je vysoký vzhledem k množství a rozmanitosti úkolů i velkému množství činitelů, jež ovlivňují jeho práci.
Význam vlastností učitele je určen i tím, že jeho pracovní úkoly nemohou být ani
vždy podrobně vyjádřeny a také výsledky jeho činnosti se nedají přesně a úplně
zjistit. Problémem u učitelské profese je i to, že subjektivní faktory se v průběhu let
mění. Proto je velmi nutné pro úspěšný výkon profese pěstovat ty její prvky, které
rozvíjejí a uspokojují zájem učitele a jeho tvořivost. Právě tvořivost hraje u učitele
významnou roli, protože je jedním ze základních znaků úspěšného vyučování, které
zase zpětně tvořivost učitele rozvíjí. Základ tvořivosti učitele je v jeho schopnosti
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pedagogicky interpretovat všechny okolnosti vyučování a uvádět do souladu jeho
cíle, prostředky, obsah a podmínky.
Co je podstatou profesionální činnosti učitele? Při hledání odpovědi na tuto otázku
je nutné vyjít z pojetí funkce výchovně vzdělávacího systému, v němž se zdůrazňuje
příprava člověka jako jedince pro aktivní činnost ve společnosti, v níž žije. Aby byla
ve vyučovacím procesu zajištěna kvalita učební činnosti žáků, je třeba si ujasnit,
co je charakteristické pro kvalitní průběh učení. Chápeme-li učení žáků jako složitou odrážecí činnost, jejímž výsledkem je utváření ideálních obrazů o objektivní
skutečnosti, pak kvalita těchto obrazů je především závislá na charakteru činnosti
poznávajícího subjektu (žáka). Žák jako účastník vyučovacího procesu je však ještě
nedokonalý, teprve se formující, seberegulující systém, který není sám schopen
volit adekvátní operační struktury pro kvalitní obraz objektivní skutečnosti, ani
bezchybně tyto činnosti provádět. Proto je třeba prostřednictvím druhého účastníka
vyučovacího procesu – učitele, zajistit kvalitu učební činnosti z hlediska předem
stanovených výchovně vzdělávacích cílů. Od učitele se očekává, že bude zasahovat
do učební činnosti žáků se záměrem vyvolávat u nich určité činnosti, organizovat
ji, kontrolovat ji a v případě nutnosti odstraňovat příčiny chybování žáků.
Každá činnost, jejíž funkcí je zkvalitňovat jinou činnost je označována jako
činnost řídící. Z tohoto důvodu můžeme označovat jako řízení – řízení učení žáků.
Toto řízení učení žáků můžeme považovat za obecný předpoklad profesní činnosti
učitele. Jestliže od učitele požadujeme kvalitní řízení, je třeba si nejprve uvědomit,
jaké teoretické vědomosti a profesionální dovednosti si musí osvojit. Z hlediska
vědeckého řízení je důležité osvojení teoretických vědomostí a profesionálních
dovedností v oblasti vymezování konkrétních výchovně vzdělávacích cílů, ale
to znamená rozložit obecné výchovně vzdělávací cíle na množinu dílčích úkolů
a z této množiny pak odvozovat konkrétní výchovně vzdělávací cíle jednotlivých
vyučovacích hodin a tyto dovedně rozložit do operační struktury.
Řízení učení vyžaduje kvalitní profesní činnost učitele nejen v oblasti výchovně vzdělávacích cílů, ale také v oblasti pedagogicko-psychologické diagnostiky.
Kvalitní diagnostickou činností se zvyšuje citlivost řídícího subjektu na řízený
objekt. Zde by měl učitel ovládat soubor profesních kompetencí, aby byl schopen
na základě aktuální situace a teorie pedagogicko-psychologické diagnostiky určit
zaměření diagnostického šetření, analyzovat vybrané jevy s cílem stanovit soubor
vnějškově pozorovatelných odrazů chování, které by odrážely podstatu diagnostikovaného jevu. Měl by umět volit adekvátní prostředky diagnostiky a umět je
realizovat, interpretovat výsledky a vhodně je využít při rozhodování o volbě
opatření a jejich realizací.
Výše uvedené profesionální kompetence zkvalitňují plánování řídící práce učitele, ale podstatou řídící činnosti musí být záměrné zasahování do učební činnosti
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žáků. Proto je pro učitele nesmírně důležitá oblast mechanismů rozhodování o volbě
odpovídajících zásahů do učební činnosti žáků.
Je třeba si uvědomit, že rozhodování probíhá vždy v určité pedagogické situaci. Tyto můžeme dělit např. na záměrné, předem plánovitě učitelem připravené
a na nezáměrné, vznikající v důsledku neadekvátní organizace záměrných situací.
Charakteristické pro nezáměrné situace je, že jsou žáky i učitelem emocionálně
prožívány, že v rozhodnutích učitele o řešení těchto situací je často znatelné ovlivnění různými frustračními stavy a časovou tísní bez možnosti náležitého zvážení
všech alternativ řešení a jejích důsledků.
Z hlediska kvalitního řízení se však učitel musí umět rychle a správně rozhodnout
o adekvátních zásazích do učební činnosti žáků i v nezáměrných vzniklých situacích. K tomu potřebuje určitý soubor kompetencí jako např. umět včas analyzovat
vzniklé nezáměrné situace, správně je pochopit bez zkreslujících osobních vlivů,
dovednost nalézt relativně nejadekvátnější alternativy řešení nezáměrných situací,
postihnout reakce žáků na zásahy učitele a posoudit efektivitu zvoleného zásahu,
dovednost zjistit neúspěch s cílem nalézt nové varianty řešení.
Stejně důležité jsou však i dovednosti řešení záměrně navozených pedagogických situací v rámci vyučovacího procesu (situace motivačního zaměření učební
činnosti, situace objevování a pozorování nových poznatků, situace zobecňování,
situace aplikace poznatků v praxi aj.).
S technikou řízení učení, jejíž podstatou je zasahování do učebních činností žáků,
úzce souvisí kompetence komunikace, protože ve velké většině je učení realizováno
prostřednictvím verbálních podnětů. Zde je nutno proto ovládat soubor kompetencí
volby adekvátních informací ve vztahu k potřebám splnění vytýčeného výchovně
vzdělávacího cíle, dovednost předávat informace tak, aby ji žáci pochopili, aby byli
úměrně možnostem žáků a také dovednost realizace dramaturgie komunikace.
Protože je řídící učitelova činnost v rámci pedagogických situací uskutečňována
především v sociálním prostředí, je nutné, aby učitel zvládal též soubor sociálních
kompetencí, tj. především dovednost interakční (navazovat kontakt s druhými,
postihovat emoční stavy žáků, řídit diskuse, získávat žáky pro aktivní činnost při
vyučování aj.).
Profesionální působení učitele má především charakter činností, jednání, v nichž
dominující postavení zaujímají profesionální dovednosti. Je zcela zřejmé, že se do
nich promítají předmětové vědomosti, dovednosti, pedagogické a psychologické
vědomosti a zkušenosti.
Vymezíme-li si pojem profesionální (profesní) kompetence jako osvojení a upevnění činnosti prováděné učitelem při plnění vytýčených výchovně vzdělávacích
cílů, vidíme, že tyto profesionální kompetence mají ve srovnání s kompetencemi
předmětovými určité speciﬁčnosti. Především jsou tyto dovednosti aplikovány v roz-
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manitých proměnlivých podmínkách, kterým se musí přizpůsobovat (konkrétním
výchovně vzdělávacím cílům, složení žákovského kolektivu apod.). Je zřejmé, že
do tohoto „přizpůsobování“ se promítají pedagogické schopnosti, zkušenosti i další
vlastnosti učitele. Profesionální dovednosti však tvoří nezbytné východisko a podmínku efektivní profesionální činnosti učitele. Další speciﬁčností profesionálních
dovedností je jejich projevování se ve výsledcích výchovně vzdělávacího působení
učitele (ve vědomostech a dovednostech žáků, v jejích postojích, jednání, myšlení
apod.). Aktivně osvojené profesionální dovednosti učitele jsou předpokladem
rozvíjení osobností dětí.
Z hlediska postupu učitele při přípravě, realizaci a hodnocení výuky můžeme rozlišit
následující skupiny profesních kompetencí učitele:
a) kompetence projektivní obsahující činnosti spojené s plánováním, přípravou
výuky předmětu, tématického celku, tématu a konkrétní vyučovací hodiny (učitel
sleduje cíle a obsah školy, studijního nebo učebního oboru, svého vyučovacího
předmětu a předmětů příbuzných, hodnotí funkce a možnosti výchovy vzhledem
ke společnosti a k žákům, sleduje práva a povinnosti učitele, studuje podmínky
výchovně vzdělávací práce, své žáky a dále organizaci a řízení školy, sleduje
vývoj v organizaci a metodách vyučování, připravuje prostředky;
b) kompetence realizační projevující se v pedagogické komunikaci se žáky (organizační činnosti učitele ve vyučovací hodině, soustředění pozornosti žáků
na vyučování, motivace žáků, opakování, kontrola domácího úkolu, probírání
učiva přímá organizace vyučování, zařazení didaktické techniky, prověřování
a hodnocení žáků, vytváření příznivé atmosféry apod.);
c) kompetence diagnostické zahrnující činnosti kontrolní a hodnotící povahy
kontrola a hodnocení žákovských vědomostí a dovedností, konfrontace vlastních
závěrů s průběhem vyučování a dosaženými výsledky kontrola vlastní výchovně
vzdělávací práce aj.).
d) kompetence třídně manažerské
Zcela speciﬁckou, samostatnou skupinou profesionálních dovedností učitele
se jeví dovednosti komunikační, které se nejvýrazněji projevují jako součást
dovedností realizačních. Jsou však velmi důležité pro všechny ostatní činnosti
učitele (styk s rodiči, ostatními učiteli apod.).
Třídní management je souhrnem svébytných činností učitele, spočívajících především
v systémově pojatém a strategickém organizování podmínek, událostí, procesů
a činností ve školní třídě.
Vůdčí hodnotovou orientací třídního managementu je žákova osobnost (aktualizace jeho potencialit, vyjádření jeho kompetencí, kultivace jeho sociability)
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a vzdělanost. Konkretizuje se v cílových tendencích a v konkrétních postupech
organizování podmínek účinného vyučování a učení.
Třídní management je vyjádřen v aktivitách učitele (za speciﬁcké partnerské
účasti žáků, kteří jsou v tomto směru získáváni). Současně je ale předmětem účinného zájmu všech instancí nadřazeného managementu školského, který si musí
být se všemi důsledky vědom, že zde se v konečné instanci prověřuje a naplňuje
smysl a efektivita školy.
Má-li třídní management účinně rozvinout svou strategii, musí si v prvé řadě
ujasnit svou vůdčí hodnotovou orientaci. Musí si dát jasnou odpověď na otázku,
k čemu k jakému cíli, k jaké hodnotě je třeba orientovat všechno to, co se ve třídě
děje, respektive mělo by se dít. A odpověď pak musí nalézt svůj pádný výraz v hierarchii dílčích cílů a zadávaných úkolů, ve volbě metod, ve způsobech vytyčování
konkrétních požadavků a hodnocení dosažených výsledků, v reagování na vyvstávající problémy, ve vyhledávání a tvorbě účinných vlivů. Tedy vůdčí hodnotovou
orientaci musíme spojovat se žákem, studentem, s jeho učením. To znamená, aby
žáci, kteří v dané třídě žijí a pracují, se zde mohli a chtěli rozvíjet jako osobnosti; aby
zde mohli a chtěli nabývat vzdělanosti. Aby mohli a chtěli ujasňovat si zde své občanské postavení a orientovat se ve východiscích a předpokladech své životní cesty.
Zmíněný vůdčí úkol třídního managementu je vždy úkolem konkrétního učitele.
Vždycky záleží především na něm, jak jej pochopí a vyřeší v konkrétní třídě, ve
styku s konkrétními žáky, v konkrétních vyučovacích hodinách během konkrétního
školního roku, v konkrétních podmínkách kontextu své práce.
Při realizaci tohoto úkolu je každý učitel v určitém, a to zcela podstatném a nesmírně dosažném smyslu slova sám, tváří v tvář svým žákům. To, že může po skončení vyučovací hodiny hledat pomoc v odborné literatuře, u zkušenějších kolegů,
u ředitele, v poradenském centru, to vše je sice závažné, ale nemění nic na podstatě
věci: učitel si musí umět v běžných i ve vyhrocených, aktuálně probíhajících situacích vyučování, poradit sám jako subjekt pedagogického řízení.
V momentu, kdy se učiteli daří zajistit vůdčí hodnotovou orientaci třídního managementu, tzn., kdy se žáci mohou a chtějí rozvíjet, vzdělávat, stávat se občany,
spřádat ponětí o své životní cestě v tomto momentu se stávají učitelovými partnery,
tvoří spolu s ním pedagogický proces, vytváří spolu s ním edukační prostředí.
Výchozím krokem účinného vyučování a učení v jejich vzájemné provázanosti je
vyčlenění podmínek, které tuto účinnost ovlivňují. Důraz je přitom kladen – v souladu s akcentováním žáka v celkové hodnotové orientaci třídního managementu – na
žákovo učení. Vyučování pak chápeme především jako organizování optimální
soustavy vlivů, působících na toto učení pozitivně. Vždyť teprve učením se záměry školy a učitele v poslední instanci realizují - ústí ve vnitřní bohatství žákovy
osobnosti a v jeho vzdělanosti.
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2.5 ZJIŠŤOVÁNÍ AKTUÁLNĚ VYKONÁVANÝCH
PROFESNÍCH ČINNOSTÍ UČITELŮ
Alice Bačíková, Jana Poláchová Vašťatková,
Michaela Prášilová
Abstrakt: Příspěvek seznamuje se záměry řešeného výzkumu spadajícího do oblasti
profesiograﬁckého šetření u středoškolských učitelů. Zjišťování skutečných aktivit
učitelů je jedním ze zdrojů informací o stávajících vzdělávacích potřebách učitelů.
Výsledky výzkumného šetření mohou být využity k revizi pregraduální přípravy,
ale především k dalšímu profesnímu rozvoji středoškolských učitelů.
Klíčová slova: aktivity učitele, kvalita učitele, profese, profesiograﬁcké šetření,
středoškolský učitel

Úvod
Učitel je jedním ze „základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvaliﬁkovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci
a výsledky tohoto procesu“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 261). Učitelé přímo ovlivňují kvalitu výsledků vzdělávání žáků, z celospolečenského hlediska pak
i skutečnou úspěšnost plánovaných změn a inovací ve výuce. Z tohoto pohledu jsou
pracovníky v první linii, jak výstižně uvádějí McKinsey & Company (2009, s. 1).
Čeští učitelé se v průběhu dvou posledních dekád profesně vyrovnávají s řadou
poměrně nových nároků, které jsou na ně kladeny v důsledku turbulentních proměn
společenského prostředí. Výběrově lze uvést, že se do funkcí školy promítají aktuální potřeby a očekávání společnosti, na úrovni školy pak do obsahu vzdělávání
i do realizace výuky vstupuje prudký technologický rozvoj i zvyšující se důraz na
celoživotní vzdělávání, u žáků dochází ke změně uznávaných hodnot včetně chápání
autority. České školy zároveň působí v poměrně silně decentralizovaném a současně
i konkurenčním prostředí. V prostoru jim vymezeném institucionálním rámcem mají
možnost se samostatně rozvíjet, což jim přináší nové formy odpovědnosti atd.
To vše determinuje učitelské povolání. Uvedené skutečnosti jsou reﬂektovány
strategickými dokumenty české vzdělávací politiky. Ve všech dosud vzniklých
Dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
(2002, 2005, 2007, 2011) patří podpora pedagogických pracovníků a zvyšování
jejich kvaliﬁkace k hlavním strategickým směrům (hlavním tématům, reformním
krokům). Konkrétně je tím myšlena péče o oblast vzdělávání a odměňování peda-
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gogických pracovníků/učitelů, tzn. nastavení optimálního pojetí pregraduálního
i dalšího vzdělávání učitelů, vytvoření funkčního kariérního systému a podněcování
profesního rozvoje učitelů. Jedním z východisek pro splnění těchto cílů je identiﬁkace těch profesních činností, které učitelé v současnosti vykonávají, jinými slovy
řečeno, poznání skutečné náplně pracovní doby učitelů (bez ohledu na nároky konkrétní jedné školy). Dalšími východisky jsou závěry z rozhovorů s učiteli o jejich
časové zátěži v profesi, o činnostech, které jim dle jejich názoru zabírají nejvíce
času, jaké kurzy dalšího vzdělávání navštěvují, jakým způsobem je vyhledávají, co
jim participace na kurzech přinesla apod. Celkově se jedná o zjišťování informací
o stávajících vzdělávacích potřebách učitelů. Snaha identiﬁkovat aktuálně vykonávané profesní činnosti učitelů se stala podnětem pro výzkumné šetření, o jehož
záměrech pojednává následující text příspěvku.

1 Potřebnost řešení vybrané problematiky
Na zkoumání problematiky související s výkonem učitelské profese se v českém
prostředí zaměřuje řada odborníků. Přistupují k ní z různých hledisek: z hlediska
pedagogického, psychologického, socio-psychologického, sociologického, ekonomického aj. Pozornost výzkumníků bývá zacílena na osobnostní charakteristiky
učitelů, profesní kompetence a charakteristiky učitele, na problematiku začínajících
a nastupujících učitelů, zátěže učitelské profese, přípravy na učitelskou profesi,
prestiž učitelské profese, další vzdělávání a rozvoj učitelů, hodnotovou orientaci
učitelů, pracovní spokojenost učitelů, profesní dráhu učitelů a její prožívání, klima
a mezilidské vztahy v učitelských sborech, postoje a názory učitelů na kurikulární
reformu, vedení a kvalitu výuky, participaci učitelů na životě školy atd. Uvedená
témata bývají zkoumána zejména na základních školách, méně často na školách
jiného druhu a typu. V této souvislosti lze výběrově zmínit následující jména autorů
publikujících výsledky takto orientovaných výzkumů: B. Blížkovský, O. Botlík,
R. Havlík, Z. Helus, F. Horák, M. Chráska, T. Janík, Z. Kalhous, J. Kohnová,
B. Kraus, S. Kučerová, M. Kurelová, J. Lašek, B. Lazarová, H. Lukášová-Kantorková, J. Maňák, J. Mareš, K. Paulík, J. Pelikán, M. Pol, M. Polák, A. Prokopová,
E. Řehulka, P. Říčan, J. Sekera, J. Solfronk, V. Spilková, O. Šimoník, V. Švec,
J. Švecová, D. Tomanová, P. Urbánek, J. Vašutová atd.
Aktuálně nabývá tato problematika na významu zejména v souvislosti s poklesem
výsledků vzdělávání žáků českých základních a středních škol v mezinárodních
šetřeních (srov. Münich a kol., 2012) a s diskusí o potřebnosti standardů učitelské profese. Zkoumáním toho, které činnosti v současné době skutečně naplňují pracovní dobu českých učitelů, se však v posledních letech nikdo nezabýval.
„Poslední“ publikované poznatky výzkumného týmu tvořeného B. Blížkovským,
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S. Kučerovou a M. Kurelovou pocházejí z roku 2000. Otvírá se tak volné pole pro
realizaci profesiograﬁckého šetření zaměřeného především na sestavení inventáře
profesních činností učitelů včetně zjištění časových dotací, které jsou jednotlivým
činnostem/kategoriím činností věnované.

2 Cíle a metody plánovaného výzkumného šetření
S předpokladem, že by zjištěné skutečnosti mohly přispět k rozšíření poznání
o profesi českého učitele, byl vypracován jednoletý projekt Profesiograﬁcké šetření
u středoškolských učitelů ve zvolených zemích, který byl na jaře 2012 schválen
k ﬁnancování. Jeho stěžejním úkolem je realizovat výzkumné šetření zaměřené na
shromáždění údajů pro konkrétnější popis profese, pracovní náplně učitele v České
republice a ve vybraných zemích. V následujícím textu příspěvku je pojednáno
o jedné části projektu sledující výkon profese učitelů českých gymnázií.
Cílem prezentovaného výzkumného šetření je sestavit kategorizovaný inventář
aktuálně vykonávaných profesních činností učitelů gymnázií, určit skutečnou pracovní dobu vybraných učitelů (a její odlišnost od té povinné) a vyčíslit podíl jimi
realizovaných různých profesních činností vzhledem ke skutečné pracovní době. Pro
profesiograﬁcká šetření, při nichž dochází k popisu a analýze činností pracovníků,
se využívá různých metod, případně jejich kombinací: rozhovorů, dotazníků, pozorování, shadowingu, časových snímků (pracovního dne, pracovního týdne, pracovní
doby), analýzy dokumentů aj. S ohledem na výše představený cíl výzkumného
šetření a s přihlédnutím k dostupným zkušenostem popsaným v publikacích Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století (Blížkovský a kol., 2000)
a Profesia učiteĺ preprimárnej edukácie a učiteĺ primárnej edukácie v dynamickom
poňatí (Kasáčová a kol., 2011) bude zvolena jako hlavní výzkumná metoda časový
snímek. Konkrétně se bude jednat o tzv. autosnímek týdenní, tedy o speciﬁckou
formu snímku pracovní doby učitele (včetně sobot a nedělí). Následně budou realizovány rozhovory směřující ke speciﬁkaci individuálního vnímání zaznamenaných
činností a identiﬁkovaných kategorií činností. Vše bude doplněno dotazníkovým
šetřením s využitím modiﬁkovaného dotazníku Reﬂexe učitele výzkumníka od
Kasáčové a kol. (2011).
Časový snímek bývá považován za výzkumnou metodu, případně metodu pedagogické diagnostiky dospělých (srov. Obst, 1983). Obecná deﬁnice vypracovaná
Mezinárodním úřadem práce v Ženevě (Mrela, 1957, s. 289) uvádí, že: „Snímek
pracovního dne je měřením pracovní doby prováděný v průběhu určitého období,
převážně během poloviny nebo celé směny. Jeho cílem je zjištění činnosti a délky
trvání ztrátového času, jakož i časových pracovních norem. Snímkování pracovního dne se rovněž provádí k ověření toho, zda nebyla přehlédnuta žádná nečekaná
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okolnost, která se objevuje během práce.“ S využitím této výzkumné metody ve
vztahu k učitelské profesi se lze v českém/československém prostředí setkat od
80. let minulého století (O. Baláž, L. Frič, L. Januška, S. Kučerová, M. Kurelová,
O. Obst, V. Špendla aj.). Např. Kurelová (1989, s. 41) uvádí: „Metoda časového
snímku (momentkového pozorování) se používá při zkoumání necyklických činností.
Časový snímek umožňuje především identiﬁkovat jednotlivé vykonávané činnosti
a zjišťovat jejich frekvenci. Časové snímky, tzv. časové studie, jsou v ekonomické
oblasti využívány v zájmu předcházení stresu, únavě, emocionálnímu napětí, a to
v zájmu optimalizace pracovního procesu a jeho podmínek, tedy při průzkumu
průběhu práce a okolností, za kterých probíhá.“ „Časový snímek umožňuje reprodukovat zkoumané činnosti v určité zobecněné modiﬁkaci. Ze systému komplexních
souvislostí a vztahů dovoluje vybrat základní, podstatné prvky, elementy. Je předpokladem simulace, modelování činností a dovoluje vypracovat jednoduchý model
zkoumaného pracovního systému…“ (Kurelová, 1996, s. 42). I v posledním vydání
Pedagogického slovníku (Průcha aj., 2009) je mezi metodami sloužícími k popisu
a analýze činností učitelů prvořadě zmíněný právě časový snímek (v průběhu dne,
týdne aj.) s odkazem, že výsledkem zjištění pak jsou údaje o struktuře profesních
činností učitelů a o jejich časových proporcích. Časové snímky bývají označovány
i jako časové studie a jsou v pracovním prostředí využívány s cílem:
• zjistit výčet, četnost, dobu a délku vykonávání profesních činností pracovníka
(pracovníků);
• vypracovat popis/speciﬁkaci pracovního místa;
• analyzovat vzdělávací potřeby budoucích i stávajících pracovníků;
• optimalizovat pracovní proces a podmínky, za nichž probíhá, a tak eliminovat
stres, únavu, emocionální napětí pracovníků apod. (Prášilová, Jarmar, 2008, s.
117).
Pokud je časový snímek vypracovaný samotným respondentem, který v něm pořizuje detailní záznam průběhu své pracovní doby (konkrétní činnosti a dobu,
po kterou byly vykonávány), jedná se o tzv. autosnímek. Opět lze uvést výhody
a nevýhody této metody. Výhodou je možnost zaangažování většího množství
lidí, snadnost a jednoduchost záznamu, nepříliš obtížná příprava záznamu a tím
dostupné shromažďování materiálu. Podle Obsta (1983, s. 30) výhoda spočívá
v tom, že „dostáváme poměrně snadno širokou škálu nejrůznějších jevů, které
potom můžeme kategorizovat“.
Pro představovaný výzkum bude vytvořena sada sedmi denních záznamových
archů, do nichž budou učitelé zaznamenávat své činnosti související s výkonem
profese učitele v současném gymnáziu. K archům bude připojený návod, jak postupovat při tvorbě denních záznamů (autosnímků pracovního dne), a modelový
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vzor vytvořený na základě rozhovorů s jinými učiteli gymnázií. Před použitím
nástroje budou učitelé vždy důkladně proškoleni tak, aby bylo minimalizováno
riziko technicky nesprávného záznamu. Přesto si jsou řešitelky výzkumu vědomy
rizik, které s sebou využití této metody nese. Objektivita záznamů může být ohrožena tím, že:
• Respondenti – autoři časových snímků neprovádějí dostatečně důsledně
a systematicky záznamy o veškeré své činnosti. Průcha (1998, s. 227) vznáší ve
spojitosti s využitím autodeskripce při snímání průběhu pracovní doby učitelů následující námitku: „A je záruka, že učitelé vypovídají o svém pracovním zatížení
zcela věrohodně?“ Proto je respondenty nutno dokonale seznámit s prováděním
časového autosnímku, a pokusit se tak v co největší míře vyloučit technické chyby
při jeho vytváření a také apelovat na jejich svědomitost a zodpovědnost.
• Respondenti nejsou ochotni uvést pravdivé údaje ohledně tzv. promarněného
času. Podle Ehrlicha (1961, s. 61) se nelze spoléhat na to, „že by pracovník velmi
podrobně a rád zaznamenal přerušení vznikající z jeho chyby“.
• Výkon povolání učitele se neomezuje pouze na prostory školy a na tam strávenou (blokovou) pracovní dobu. Jako reprezentant školy nebo ve prospěch
školy vykonává ještě i další činnosti mimo školu, a to třeba i o víkendech nebo
po večerech. Jedná se např. o účast v různých komisích a orgánech obce, kraje;
o účast na společenských akcích, kde reprezentuje školu: pietní akce, kulturní
akce, sociální a sportovní aktivity; o lobbing, opravování úkolů, přípravu na
výuku, zpracování různých dokumentů a podkladů apod. Při tvorbě časového
snímku je proto nutno kalkulovat i s dobou zaplněnou těmito činnostmi, ale
přesně odlišovat, které z činností ještě patří mezi profesní činnosti pracovníka
a které už spadají do jeho soukromého života.
• Profesní činnosti pracovníků škol nemají pravidelný a cyklický charakter; práce
učitele je závislá na speciﬁckém průběhu školního roku, ve kterém se určité
události odehrávají dokonce pouze jednou nebo nejvýše několikrát do roka (maturity, přijímací řízení, tvorba ročního plánu, pedagogické rady, tvorba rozvrhu
apod.), lze tedy hovořit jen o jiné než denní cykličnosti, např. měsíční, půlroční,
roční. V práci učitele ale také hrají významnou roli časté nepředvídané události,
které je zapotřebí operativně řešit. Proto bude nutné časový snímek zopakovat
v různých úsecích školního roku.
Po vyplnění autosnímku budou titíž učitelé požádání i o vyplnění již výše zmíněného modiﬁkovaného dotazníku Reﬂexe učitele výzkumníka, který pomůže odhalit
možná rizika při zpracování dat.
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3 Závěr
S využitím časových autosnímků a doplňujících metod vznikne v rámci popsané
části projektu inventář profesních činností učitelů gymnázií, který se může stát
významným podkladem při přípravě akreditací učitelských oborů pro střední školy
nejen na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zapojeným školám,
jejich vedení, budou výsledky šetření poskytnuty anonymně ve formě zprávy za
vlastní školu i možnosti srovnávání se s jinými gymnázii. Učitelé tak mají garantovánu anonymitu a zároveň i ojedinělou možnost prokázat, jaké nároky jsou na
ně v dnešní době výkonem profese skutečně kladeny.
Realizace projektu přinese cenné poznatky pro pedagogiku, může být hodnotná
pro představitele vzdělávací politiky, neboť umožní zjistit dopady proměňujících
se požadavků na kvalitu výkonu dané profese, míru schopnosti přizpůsobovat se
měnícím se podmínkám profese a možnosti řízení žádoucích změn ve stanovených
kategoriích. Proporciální členění skutečné pracovní doby může být důležitým
podkladem i pro přípravu akcí dalšího vzdělávání učitelů. Jeho využití se však
v neposlední řadě otvírá i konkrétním školám. Poznání, kolik času učitelům zbývá
na výchovně vzdělávací činnost a vlastní profesní rozvoj, na setkávání a výměnu
zkušeností s kolegy, umožní vedení zapojených škol posoudit zátěž, se kterou se
učitelé gymnázií vyrovnávají při výkonu své profese.Získaný plastický obraz o pracovním vytížení učitelů i o charakteru vykonávaných profesních činností se může
stát podnětem pro úvahy o další optimalizaci organizace práce školy. Nebo by se
mohl stát jedním z východisek při „uvádění nových učitelů“, při tvorbě systému
DVPP na konkrétní škole atd.

2.6 OD KOMPETENCIÍ K SELF-EFFICACY
UČITEĽA SPOLUPRACOVAŤ S RODIČMI
Jana Majerčíková
Abstrakt: Popri profesijných kompetenciách sa na úspešnosti učiteľského výkonu
podieľa i učiteľovo sebapoňatie. Jednou jeho rovinou je osobne vnímaná zdatnosť
(angl. self-efﬁcacy). Self-efﬁcacy vyjadruje hodnotenie vlastných potencionalít pre
výkon určitej činnosti. Je to presvedčenie učiteľa o svojich schopnostiach, ktoré
ho predurčujú k úspechom v plnení úloh vyplývajúcich z jeho profesie. Súčasťou
osobne vnímanej zdatnosti je aj to, do akej miery je učiteľ schopný využiť svoj
potenciál vo vzťahu k rodičom žiaka. Realizovali sme výskum self-efﬁcacy učiteľa
rozvíjať spoluprácu s rodičmi a v príspevku predkladáme niektoré jeho výsledky.
Tie môžu byť predpokladom reálnych kompetencií učiteľa efektívne spolupracovať
s rodičmi.
Kľúčové slová: kompetencie, profesijná zdatnosť učiteľa (self-efﬁcacy), spolupráca, učiteľ, rodič

Úvod
Ťažiskový pedagogický diskurz sa v súčasnosti viaže na osobnosť dieťaťa – žiaka.
V jeho rámci sa učiteľ viac zaoberá jeho osobnosťou a ostatnými sociálnymi parametrami, ktoré jeho výkony v škole môžu ovplyvniť. Aj v príprave učiteľov je
preferovaný model jeho širokej a otvorenej profesionality (Spilková, 2010, s. 38).
Podľa tohto modelu má učiteľ zásadne participovať na socializácii a rozvíjaní
osobnosti žiaka. To sa nemôže udiať v situácii, ak bude svoju pozornosť centrovať
výlučne na vzdelávacie obsahy. Je potom zrejmé, že pri premene od učiteľa, ktorý
sa zameriava na to čo vyučuje, k učiteľovi, ktorý reﬂektuje i fakt koho vyučuje, by
súčasťou jeho profesionality mala byť aj schopnosť efektívne kooperovať s rodičmi
svojich žiakov. Je nevyhnutné, aby sa učiteľ zaujímal o rodinu svojho žiaka ako
základný sociálny determinant edukačných procesov, ktoré sa s ním spájajú. Okrem
toho, je to súčasť trendov, ktoré sa v pedagogickom myslení presadzujú smerom
k ostatným spoločenským vedám.

1 Osobne vnímaná zdatnosť učiteľa — self-efﬁcacy
Očakávané vlastnosti učiteľa, ktoré má nadobudnúť a rozvíjať v praxi sú v súčasnosti
najčastejšie deﬁnované cez koncept kompetencií, ktoré sú predpokladom na vyko132
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návanie tejto profesie. V rámci tohto konceptu ide o dosiahnutie istej intelektuálnej,
sociálnej i fyzickej výbavy, teda pomerne zložitého súboru spôsobilostí a zručností
založených na istých vedomostiach a postojoch. Tie by mali byť prepojené tak
výhodne, že vďaka nim môže učiteľ zvládať všetky úlohy a situácie, do ktorých sa
dostáva počas svojej pedagogickej praxe. Nemenej významný je aj fakt, že „kompetentný“ učiteľ je schopný tieto spôsobilosti priebežne aktualizovať a rozvíjať. Vo
vymedzovaní kompetencií učiteľa sa dnes v pedeutológii jednoznačne presadzuje
výrazný trend. Je ním zmena akcentovania v príprave a ďalšej proﬁlácii učiteľov.
Z osvojovania si teoretických základov vyučovacích predmetov sa pozornosť
presúva na psychodidaktické vzdelávanie a všeobecnú kultiváciu osobnosti učiteľa
(Spilková, 2004, s. 107). Ideou tohto konceptu je teda fakt, že učiteľ, ktorý disponuje požadovanými kompetenciami dosiahne i v edukačnej praxi stanovené ciele.
Popri profesijných kompetenciách sa na úspešnosti učiteľského povolania podieľa
i, náročne identiﬁkovateľné a menej zreteľné - učiteľovo sebapoňatie. Predstavuje
skrytú stránku jeho osobnosti. Deﬁnícií sebapoňatia je celý rad. Na základe porovnania mnohých z nich navrhuje Blatný et al. (1993, s. 446) vymedzenie, podľa
ktorého je sebapoňatie „mentálna reprezentácia Ja uložená v pamäti ako znalostná
štruktúra, ktorá sa utvára v procese interakcie jedinca s prostredím, predovšetkým
sociálnym. Je faktorom psychickej regulácie správania a slúži ako nástroj orientácie a stabilizátor činnosti“. Vychádzajúc z tejto deﬁnície je potom sebapoňatie
učiteľa názor o sebe ako o človeku, ktorý má niekoho niečo naučiť. Môže to byť
nielen mienka, ale aj pocit, že činnosti, ktoré sa s učiteľským povolaním spájajú
učiteľ zvládne na istej úrovni. To, ako sa učiteľ vníma ako pracovník, profesionál
je vo významnej miere podmienené jeho schopnosťou reﬂektovať seba ako osobu
v rôznych činnostiach v škole, rovnako schopnosťou spracovať a vyhodnotiť spätné
väzby od svojho okolia. Tu treba pripomenúť, že sebapoňatie využíva učiteľ ako
dôležitý prvok autoregulácie vo svojej činnosti. Podľa miery autoregulácie učiteľ
využije aj svoje profesijné kompetencie.
Jednou rovinou sebavnímania je osobne vnímaná zdatnosť. P. Gavora (2008,
s. 223) tak prekladá anglický výraz self-efﬁcacy, vyjadrujúci hodnotenie vlastných
potencionalít pre výkon určitej činnosti.1 Na tomto mieste sa ponúka otázka, aký
je vzťah osobne vnímanej zdatnosti k procesom sebaoceňovania, sebahodnotenia,
sebapoňatia. Profesijná zdatnosť v sebe obsahuje racionálnu zložku presvedčenia
o nejakom výkone, zatiaľ čo sebaoceňovanie je viac afektívne, učiteľka si napríklad
dostatočne môže vážiť seba ako osobu, ale pritom môže silno nedôverovať svojim
potencionalitám k činnostiam v škole (Gavora, 2008, s. 228). Sebaoceňovanie je
1
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Českí kolegovia prekladajú v Sociálnej psychológii (Hewstone, Stroebe, 2006, s. 578) self–efﬁcacy
ako vnímanú vlastnú účinnosť. J. Janoušek (1992, s. 389) hovorí o self-eﬁcacy ako o sebauplatnení.

vo významnej miere produktom porovnávania sa s ľuďmi v okolí. Osobne vnímaná
zdatnosť naopak vzniká interne, v komparácii s parametrami danej činnosti, menej
v porovnaní napríklad s kolegami v škole. Je výsledkom hľadania odpovedí na
otázku – ako som schopná, schopný túto konkrétnu činnosť zvládnuť?
Self-efﬁcacy je teda nevyhnutné vnímať inak ako samotné kompetencie učiteľa.
Ak pri kompetenciách rezonuje ich výkonová, praktická, zručnostná zložka, self-efﬁcacy má širšiu bázu a tvorí predpoklad pre samotné využitie daných kompetencií.
Autorom pojmu self-efﬁcacy je americký psychológ A. Bandura. Podľa jeho
teórie sociálno-kognitívneho učenia možno pri interpretácii správania človeka
vychádzať z recipročného determinizmu troch faktorov. V rámci tohto modelu
A. Bandura odmieta jednostranné vysvetľovanie správania výlučne na základe
vplyvu prostredia alebo vnútorných osobnostných dispozícií jedinca. Podľa neho
správanie človeka nie je teda podmienené jeho vnútornými silami, osobnostnými
faktormi, ani automaticky len vonkajším prostredím. Keďže ide o reciprocitu,
znamená to, že sa v ňom stretá viac navzájom sa ovplyvňujúcich, interagujúcich
prvkov, v tomto prípade spomínaného vonkajšieho prostredia, vnútorných biologických, kognitívnych a emocionálnych vlastností jedinca a jeho aktuálneho správania
a determinizmus je potom výsledný efekt týchto prepojených vplyvov (Janoušek, 1992,
s. 386).
A. Bandura (1999) o self-efﬁcacy interpretuje ako presvedčenie o vlastných
schopnostiach organizovať a vykonávať činnosť, ktorá vedie k daným výsledkom.
Za posledné tri desiatky rokov sa vo svete aj v pedeutológii uskutočnili výskumy,
ktoré sa venovali problematike self-efﬁcacy učiteľa, teda profesijnej zdatnosti
vnímanej učiteľom. Treba pripomenúť, že profesijná zdatnosť učiteľa nevyjadruje
jeho skutočnú, reálnu schopnosť vyučovať, komunikovať s rodičmi a kolegami,
diagnostikovať, hodnotiť, plánovať, tvoriť, riešiť konﬂikty a pod. Je to viera, presvedčenie učiteľa - ako čisto subjektívny faktor - v to, ako je schopný napríklad
uvedené úlohy v daných podmienkach zvládnuť.
A. Bandura predložil štyri faktory ovplyvňujúce rozvíjanie self-efﬁcacy. Presvedčenie o vlastnej schopnosti sa podľa Banduru vytvára na základe informácií,
ktoré majú štyri zdroje (Janoušek, 1992, s. 390):
a) autentická skúsenosť so zvládnutím konkrétnej úlohy;
b) zástupná, sprostredkovaná skúsenosť s výsledkami iných ľudí;
c) presviedčanie človeka, že má potrebnú schopnosť;
d) mienka o vlastnej fyzickej schopnosti oslobodenej od únavy, bolesti.
Dôvody, pre ktoré je významné brať do úvahy osobne vnímanú zdatnosť učiteľa sa
na základe vyššie uvedeného dajú predikovať. Aj výskumne boli potvrdené štatisticky významné vzťahy medzi jej hodnotami a rôznymi faktormi vyučovania. Na
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základe analýzy viacerých výskumov možno ponúknuť základné zistenia Gavora
(2008, s. 229): u učiteľov, ktorí majú vysoký stupeň vnímane profesijnej zdatnosti,
dosahujú žiaci lepšie učebné výkony, ako u učiteľov s nízkym stupňom osobne vnímanej zdatnosti. Je to preto, lebo títo učitelia sa viac snažia, sú vytrvalejší, neboja
sa experimentovať, zdravo riskovať, postaviť sa prekážkam a čo je dôležité, dokážu
žiakov motivovať do učenia. Prepojenie na reálne výkony učiteľa v škole spočívajú
v tom, že učitelia s vysokým skóre self-efﬁcacy majú záujem a aj ochotu skúšať
nové metódy vyučovania, v ich prístupe možno vidieť viac nadšenia a entuziazmu
do svojej práce. Treba však podotknúť, že uvedené súvislosti medzi self-efﬁcacy
a vyučovacou realitou nie sú zákonitosťou, možno ich vnímať v rovine vysokej
pravdepodobnosti.

2 Self-efﬁcacy spolupracovať s rodičmi
Profesijná zdatnosť učiteľa je jeho presvedčenie o svojej schopnosti niečo v povolaní dosiahnuť, bez ohľadu na reálne kompetencie. Je o schopnostiach učiteľa
ovplyvňovať výkony, disciplinovanosť, prospech, osobné problémy žiaka v škole.
Súčasťou self-efﬁcacy je však aj presvedčenie o tom, ako je učiteľ schopný využiť kapacity rodiny a rodičov vo vzdelávaní a prístupe k žiakovi i škole. Je preto
prirodzené uvažovať aj o self-efﬁcacy učiteľa vo vzťahu k rodičom jeho žiakov.
Existujú dôvody, kvôli ktorým má význam rozvíjať vzťah školy a rodiny, zapájať
rodičov do fungovania školy. Je nesporné, že učiteľ sa spolupráci s rodičmi svojich
žiakov nemôže vyhnúť.
Považujeme teda za dôležité reﬂektovať problematiku osobne vnímanej zdatnosti učiteľa rozvíjať vzťah s rodičmi svojich žiakov. Ľudia s vyšším self-efﬁcacy
majú tendenciu vykonávať náročnejšie úlohy, nastavovať si pre seba vyššie ciele
a dlhšie zotrvávať v snažení ich dosiahnuť (Barnyak, McNelly, 2009, s. 39). Ak
môžeme, zjednodušene vyjadrené, profesijnú zdatnosť učiteľa interpretovať ako
jeho presvedčenie o svojich schopnostiach, ktoré ho predurčujú k úspechom v plnení
istých úloh, je predpoklad, že ovplyvní aj spoluprácu s rodičmi. V problematike
vzťahu školy a rodiny neustále rezonuje hlavný dôvod, prečo na ňom pracovať,
tým je vplyv rodiny na výchovno-vzdelávacie výsledky detí. Tento opakovane
nachádzaný moment determinujúci procesy prebiehajúce v škole, našli odraz aj
v našom výskumnom snažení.

3 Výskum self-efﬁcacy učiteľa spolupracovať s rodičmi
Napriek tomu, že je problematika self-efﬁcacy diskutovaná a aj empiricky sledovaná pomerne často, problematika vnímanej zdatnosti učiteľa rozvíjať spoluprácu
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s rodičmi nie je výskumne frekventovaná. K najzaujímavejším výskumom patrí
zisťovanie Delie C. Garcia (2004). Skúmala profesijnú zdatnosť učiteľa, pričom pri
konštrukcii vlastného dotazníka využila typológiu zapojenia rodičov do školských
záležitostí z pera J. Epstein (1989). Garcia (2004) zistila, že miera osobne vnímanej
zdatnosti učiteľa spolupracovať s rodičmi pozitívne koreluje s reálnym zapojením
rodičov do školy. Dôvera učiteľa vo vlastný potenciál teda súvisí aj s tým, ako sú
rodičia skutočne zapájaní do diania v škole.
V našom výskume sme zisťovali, aká je profesijná zdatnosť učiteľa spolupracovať s rodičmi. Pracovali sme so vzorkou učiteľov s rôzne dlhou praxou. Výskumu
sa zúčastnilo 150 učiteľov základných škôl z Bratislavy, miest strednej veľkosti
a malých obcí v SR. Z nich tvorili 88 % ženy, v 12 % to boli muži. Učitelia primárneho vzdelávania tvorili 53 % a učitelia nižšieho sekundárneho vzdelávania
mali v rámci výskumného súboru 47 % zastúpenie. Výskumný súbor kvaliﬁkujeme
ako dostupný.
Pri konštrukcii nášho výskumného nástroja sme boli, okrem osobných skúseností,
inšpirovaní typológiami T. Bulla (1989) a spomínanej J. Epstein (1989), ktorí ponúkajú model zapojenia rodičov do školskej praxe. V úzkej spolupráci s prof. Gavorom
sme navrhli 57 položkový dotazník, v ktorom bola akceptovaná Bandurovská forma
skúmania self-efﬁcacy „som schopný/schopná“. Zahŕňal opisy činností, výroky
vyjadrujúce aktivity, prostredníctvom ktorých možno rozvíjať spoluprácu učiteľa
s rodičmi. Žiadali sme ich, aby vyjadrili mieru istoty či neistoty, ktorá podmieňuje
hodnotenie ich výkonov.
Dáta získané prostredníctvom tohto dotazníka sme podrobili faktorovej analýze.
Očakávali sme, že po odhalení faktorovej štruktúry dotazníka sa počet jeho položiek
zredukuje. Získali sme tak 24položkový dotazník sýtený 5 faktormi, dimenziami,
uvedené sú v tabuľke 1. Päť faktorov vysvetlilo spolu 70,6 % celkovej variancie, čo
je výsledok charakteristický pre dobrý výskumný nástroj. Pri dotazníku i všetkých
dimenziách sme dosiahli reliabilitu vyššiu ako 0,80. Jej hodnota svedčí o vysokej
vnútornej homogenite, teda dobrej obsahovej celistvosti využitého dotazníka.
Tabulka 1
Reliabilita dimenzií dotazníka a priemerné skóre v jednotlivých dimenziách dotazníka
Dimenzie dotazníka

Reliabilita

AP

1

Schopnosť radiť rodičom vo veciach výchovy v rodine.

0,886

3,78

2

Schopnosť presviedčať rodičov podporiť školu.

0,905

3,23

3

Schopnosť informovať o prospievaní dieťaťa.

0,870

4,17
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4

Schopnosť vysvetliť fungovanie školy ako organizácie.

0,878

4,04

5

Schopnosť byť transparentný voči rodičom .

0,826

3,74

0,914

3,79

Dotazník spolu

Ako je zrejmé z tabuľky, podľa očakávaní hodnotili učitelia najvyššie svoju schopnosť informovať rodičov o tom, ako ich detí prospievajú v škole, ako sa im v škole
darí, aké majú výsledky (AP = 4,17). Podobné vlastnosti a hodnotenie učiteľmi
má i schopnosť vysvetľovať rodičom fungovanie školy. Tu sme zisťovali, ako
učitelia hodnotia svoje schopnosti objasniť fungovanie školských i samosprávnych
orgánov a pod. (AP = 4,04). O niečo nižšie ako v predchádzajúcich oblastiach
hodnotili učitelia svoju schopnosť radiť rodičom v otázkach výchovy (AP = 3,78).
Iný charakter má schopnosť učiteľov byť transparentný voči rodičom. Tá v našom
výskume vyjadrovala, do akej miery sú učitelia schopní akceptovať prítomnosť
rodičov v triede a škole (AP = 3,74). Na poslednom mieste sa umiestnila schopnosť
presviedčať rodičov o podpore školy, pričom išlo podporu materiálnu, ﬁnančnú,
personálnu či profesijnú (AP = 3,23).
Naše výsledky v istej modiﬁkácii kopírujú postup T. Bulla (1989). Postupné
zapájanie rodičov podľa tohto autora našlo svoju analógiu vo vykazovanej miere
self-efﬁcacy skúmaných učiteľov. Je odrazom náročnosti jednotlivých činností
v rámci spolupráce s rodičmi. Respondenti sa cítia zdatnejší, ak tú tými, ktorí sú
v komunikácii na úrovni odosielateľa, komunikanta, menej konzultanta, ktorý rodičom predkladá a objasňuje školské záležitosti ako aj situáciu okolo jeho dieťaťa.
Istý posun vzniká v prípade, ak majú rodičom prezentovať svoje reálne vyučovacie
schopnosti tak, že im umožnia ich pozorovať. Najväčší problém vidia učitelia v tom,
ako sú schopní rodičov presviedčať k aktivitám na podporu školy. Najhoršiu zdatnosť teda vyjadrovali tam, kde sa musia pokúšať meniť názory rodičov, presviedčať
ich a žiadať ich o pomoc škole.

4 Záver
V závere pripomíname, že profesijná zdatnosť je ako psychologický koncept svojim autorom postulovaný ako centrálny vnútorný faktor ovplyvňujúci správanie
človeka a jeho zmeny. Miera self-efﬁcacy učiteľa však neodráža aj mieru skutočných schopností učiteľa vykonávať požadované činnosti v škole, v našom prípade
spolupracovať s rodičmi. Na druhej strane sú tu výsledky relevantných korelačných
výskumov, ktoré dokazujú súvislosť s výškou self-efﬁcacy a úspešnosťou vo vytypovaných činnostiach. Cez prizmu týchto skutočností je potrebné reﬂektovať aj naše
výsledky. V každom prípade je self-efﬁcacy zaujímavým prediktorom profesijných
kompetencií učiteľa.
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2.7 PROMĚNA KOMPETENCÍ UČITELŮ
STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL
Lenka Danielová, Dita Janderková, Dana Linhartová
Abstrakt: V souvislosti s proměnou středních odborných škol na centra celoživotního vzdělávání se objevují i nové požadavky na rozvoj profesních kompetencí
učitelů nezbytných pro výkon povolání a celoživotního učení. Jejich další odborné
vzdělávání by mělo být orientováno do oblasti andragogické, speciálně pedagogické a manažerské. V příspěvku budou podrobněji vymezeny jednotlivé role
a kompetence učitele s ohledem na zmíněné oblasti a možnosti jejich osvojování
a následný rozvoj.
Klíčová slova: učitelé odborných předmětů, učitelé praktického vyučování a odborného výcviku, profesní kompetence, speciálně pedagogické kompetence

1 Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických
pracovníků
Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků řeší v podmínkách České republiky zákon č. 563/2004 Sb. (ve znění novely č. 198(2012 Sb.)
o pedagogických pracovnících. V § 9 jsou formulovány požadavky na odbornou
kvaliﬁkaci jak učitele všeobecně vzdělávacích, tak i odborných předmětů střední
školy, stejně jako učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku. Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků dále speciﬁkuje v obecné
rovině náležitosti, které musí z legislativního pohledu naplnit ten, který hodlá
vykonávat profesi učitele.
Námi vybraných kategorií pedagogických pracovníků středních odborných
škol se dále dotýká § 9, odstavec 2, 3 a 5 zákona č. 198/2012 Sb. o pedagogických
pracovnících. Z něho je možné vyjmout:
Učitel odborných předmětů střední školy (2) získává odbornou kvaliﬁkaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním
programu:
a) v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů odborných předmětů
střední školy;
dále nově vložená písmena b) a c), uznávající vzdělání v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů, které odpovídají svým charakterem odbornému předmětu;
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d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu,
a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském
studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů
střední školy, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy, nebo
studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 (dále jen „studium pedagogiky“).

i studium ke splnění dalších kvaliﬁkačních požadavků (část první, § 7–9) a studium
k prohlubování odborné kvaliﬁkace (část první, § 10).

Učitel praktického vyučování (3) získává odbornou kvaliﬁkaci:
a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru praktického vyučování,
a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském
studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů
střední školy, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy, nebo
studiem pedagogiky;
b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího
programu vyšší odborné školy, který odpovídá charakteru praktického vyučování,
a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském
studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů
střední školy, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy, nebo
studiem pedagogiky, nebo
c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího
programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických
věd zaměřeném na přípravu učitelů střední školy, nebo vzděláním v programu
celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
přípravu učitelů střední školy, nebo studiem pedagogiky s praxí v oboru v délce
nejméně 3 let.

Studium ke splnění dalších kvaliﬁkačních požadavků je členěno na studium pro
vedoucí pedagogické pracovníky, studium pro výchovné poradce a studium k výkonu specializovaných činností, jako jsou:
a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií,
b) tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích
programů vyšších odborných škol,
c) prevence sociálně patologických jevů,
d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy,
e) specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených.

Učitel odborného výcviku (5) získává odbornou kvaliﬁkaci vzděláním stanoveným
pro učitele praktického vyučování podle odstavce 3 a středním vzděláním s výučním
listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru
vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
Vyhláška 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním vzdělávání pedagogických pracovníků ze dne 27. července
2005 speciﬁkuje druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pokládá
za ně jak studium ke splnění kvaliﬁkačních požadavků (část první, § 2–6), tak
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Studium ke splnění kvaliﬁkačních předpokladů v sobě zahrnuje studium v oblasti
pedagogických věd, studium pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga, studium
pro ředitele škola školských zařízení a studium k rozšíření odborné kvaliﬁkace.

Studium k prohlubování odborné kvaliﬁkace je ve zmíněné vyhlášce označováno
jako průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické
otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Jeho formami jsou zejména
kurzy a semináře, jejichž délka trvání by měla činit nejméně 4 vyučovací hodiny.
Otázkou ale zůstává, nakolik je vzdělávacími institucemi, jejichž absolvováním
je na svoji budoucí profesi připravován, relevantně připraven se ctí a s úspěchem
v současné škole dostát úkolům, které před něj staví současná školská reforma. Je
tedy velmi aktuální se v současné době zamýšlet nad kompetencemi absolventů
učitelských studijních programů.
Ze závěrů pedagogických výzkumů, které byly uskutečněny v letech 2001–2008,
podle T. Janíka (2008) vyplývá, že na různých učitelských fakultách existují značné
odlišnosti mezi studijními programy téhož oboru; mnohé studijní programy jsou
málo zaměřeny na cílovou skupinu budoucích učitelů. Dále výzkumy učitelského
vzdělávání ukazují na skutečnost, že při zajišťování pedagogické praxe chybí „klinická praxe“. Studenti učitelství poukazují na potřebnost a důležitost didaktických
disciplín a pedagogické praxe. Zajímavé je, že přibližně čtvrtina studentů učitelství
pro 2. stupeň základní školy je na konci svého studia rozhodnuta nenastoupit do
učitelské profese. Realizované výzkumy též identiﬁkovaly značný deﬁcit kompetence učitelů systematicky plánovat vlastní osobnostní rozvoj na základě reﬂexe
vlastních potřeb.
Proto jistě není od věci, že se v pedagogické veřejnosti stále častěji ozývají hlasy,
které upozorňují na skutečnost, že naší přípravě budoucích učitelů schází určitá
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sjednocující platforma, a to standard kvality profese učitele. Na jeho tvorbě pracovala na MŠMT ČR v roce 2009 skupina odborníků pod vedením prof. PhDr. Karla
Rýdla, CSc., která ale již svoji činnost bez konečných závěrů ukončila. V roce 2010
nabídla Asociace profese učitelství (APU) komentovanou Ideu standardu kvality
profese učitele, tedy jeho východiska, a současně i návrh struktury po 2. kole veřejné
diskuse. Její součástí jsou oblasti standardu a kritéria činností učitele.
Se stanoviskem Asociace profese učitelství ke standardu učitele lze jen vřele souhlasit,
nicméně bude velmi obtížné standard kvality profese učitele nejen vytvořit, ale také zavést
do praxe.
Zvyšující se požadavky společnosti na kvalitu školy a kvalitu profese učitele vyvolávají potřebu zavedení profesního standardu. Standard by měl deﬁnovat klíčové
profesní kompetence učitele (znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty), které jsou
nezbytné pro kvalitní naplňování učitelské profese. Profesní standard tvoří rámec
pro profesní rozvoj učitelů a tím i pro rozvoj školy jako celku. Profesionalita učitele
se projevuje zejména v kvalitní pedagogické práci, která přispívá ke zvyšování kvality vzdělávacích výsledků žáků, posiluje prestiž českého učitele a jeho postavení
ve společnosti. APU podporuje zvyšování profesionality učitelů, zkvalitňováním
jejich pregraduální i postgraduální přípravy a tím chce přispět i ke zvyšování úrovně
vzdělávání v ČR. Vytvoření profesního standardu a vytvoření podmínek pro jeho
naplňování by se tak mělo stát významnou součástí státní vzdělávací politiky.
Profesní kompetenci učitele je možné chápat jako připravenost učitele na výkon
jeho profese. Jejími významnými součástmi jsou jeho odborné, ale i pedagogicko-psychologické a didaktické vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a zkušenosti, které budou nosnými atributy jeho profesionality.
Je třeba zdůraznit, že profesní kompetence učitelů jsou v současné době velmi
sledovanou a diskutovanou oblastí v pedagogické teorii i výzkumu. Je zcela nesporné, že kvalita práce učitele závisí na úrovni získaných profesních kompetencí,
neboť každodenní pedagogická práce vyžaduje velké množství znalostí a dovedností,
které umožňují učitelům zvládat mnohdy složité pedagogické situace. Toto potvrzují
např. R. Dytrtová a M. Krhutová (2009), které uvádějí, že pojetí učitelské profese
nelze zužovat jen na oblast profesních znalostí, ale jsou zde zahrnuty i dovednosti,
praktické zkušenosti a postoje jednotlivých učitelů.
Úspěšně profesní kompetence učitele deﬁnuje např. J. Vašutová (2007), která
charakterizuje jejich sedm oblastí, jež postihují celou šíři pedagogických činností
učitele:
• předmětová (oborová);
• didaktická a psychodidaktická;
• pedagogická;
• diagnostická a intervenční;
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• sociální, psychosociální a komunikativní;
• manažerská a normativní;
• profesně a osobnostně kultivující.
Za vskutku přínosný zdroj pro oblast vzdělávání budoucích učitelů lze v těchto
souvislostech pokládat monograﬁi J. Vašutové a kol. (2008). Je možné v ní najít
mnoho nových podnětů pro kvalitní pedagogicko-psychologické vzdělávání pedagogických pracovníků.
Požadavky na znalosti, dovednosti a schopnosti učitelů středních škol mají
neustále vzestupnou tendenci. V měnících se podmínkách je nezbytné, aby učitel
změnil strategie vyučování a podmínky učení žáků včetně požadavků na výsledky
učení. K tomu potřebuje nové, obsáhlejší a specializované znalosti v oblasti pedagogické, pedagogicko-psychologické, didaktické a speciálně pedagogické, které
by měl získat již v průběhu přípravného vzdělávání na vysoké škole. (Linhartová,
Danielová, Máchal, 2011)
V případě pedagogických znalostí by měl disponovat znalostmi obsahu, které
jsou složeny ze tří komponent (Janík, 2005):
• znalosti vědních a jiných obsahů,
• didaktické znalosti obsahu,
• znalosti kurikula.
Podle Shulmana lze každou z výše uvedených komponent znalostí obsahu organizovat do tří forem (Janík, 2005, s. 39-40):
• propoziční znalosti,
• případové znalosti,
• strategické znalosti.
Na pedagogy středních odborných škol jsou v současné době kladeny také nové
požadavky. Tyto změny, které se podílejí různou mírou na proměně učitelské profese, jsou závislé zejména na:
• změně společenských požadavků na učitele;
• orientaci na dospělou populaci, v souvislosti se vznikem center celoživotního
učení;
• proměně žáků středních odborných škol (osobnost, speciﬁcké vzdělávací
potřeby atd.);
• zvýšených nárocích ze strany MŠMT ČR;
• obecných problémech učitelské profese atd.
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Z uvedeného mimo jiné vyplývají nové kompetence učitele středních odborných
škol, kompetence andragogické. Učitel SŠ – andragog by se měl vyznačovat podle
M. Beneše (2008) následujícími okruhy kompetencemi odbornými, metodickými
a sociálními. Z. Palán a T. Langer, (2008) přidávají také kompetence osobnostní.
Odborné kompetence se týkají učitelovy odbornosti. Učitel je získává nejen v průběhu přípravného vzdělávání, dalšího profesního vzdělávání i vlastní zkušeností při
výkonu povolání. Nezbytná je jejich celoživotní aktualizace a inovace.
Andragogické kompetence, které byly dříve zařazovány k pedagogickým,
souvisí s osvojením andragogického taktu a mistrovství, zvládáním didaktických
forem, zásad, aplikací vyučovacích metod a hmotných didaktických prostředků
do výuky v rámci vzdělávání dospělých. Nesmíme opomenout také osobnostní
charakteristiky každého pedagoga. V ideálním případě by získání a rozvoj těchto
kompetencí mělo být zařazeno do obsahu výuky již v rámci přípravného vzdělávání
učitelů na vysokých školách. V rámci inovace předmětové skladby akreditačních
spisů je žádoucí zařadit předměty jako např. Základy andragogiky, Rozvoj lektorských dovedností pedagoga aj. Získané znalosti je nezbytné propojit s dovednostmi
a zkušenostmi, které studenti získají nejen v průběhu teoretické části studia, ale také
v rámci pedagogické praxe přímo v podmínkách střední školy.
Učitel v kontextu celoživotního učení zastává celou řadu rolí. Stěžejní je role
pedagoga vymezená již dříve diskutovanými kompetencemi, role lektora, konzultanta, přednášejícího, role vzdělavatele, atd. S rozvojem moderních informačních
technologií zde vstupuje i nová role učitele-tutora i školitele. Pedagog po celou
dobu své profesní dráhy musí rozvíjet také manažerské kompetence. Manažerské
kompetence charakterizují vlastnosti, dovednosti a schopnosti učitele-manažera,
kterými se odlišuje od jiných skupin pracovníků. Uvedené kompetence jsou klasiﬁkovány a charakterizovány různým i autory odlišně. Podle Bezchleby (2008)
spočívají v kombinaci tří oblastí:
• analytická kompetence (schopnost poznat, analyzovat a řešit problémy v podmínkách neurčitosti a neúplnosti informací);
• interpersonální kompetence (schopnost efektivního řízení lidí);
• emocionální kompetence (schopnost vést vysokou míru odpovědnosti, atd.).
Manažerské kompetence v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu požadavky vyhlášky MŠMT
č. 17/2005 Sb. podle § 7 (novelizována vyhláškou č. 412/2006 Sb.), o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků mohou pedagogové získat mimo jiné také v rámci
neformálního vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích kurzech pro ředitele SŠ
a vedoucí pedagogické pracovníky.
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2 Speciálně pedagogické kompetence učitele
Učitelé na středních odborných školách se stále častěji setkávají se žáky, kteří mají
speciální vzdělávací potřeby. Musí být na tuto situaci připraveni a musí mít možnost
konzultovat případné nejasnosti s poradenskými pracovníky. Je nutné koncipovat
určitý systém podpory nejen samotných žáků, ale i učitelů. Jen kvalitně připravený učitel, který ví, na koho se obrátit v případě nejasností a problémů, může být
přínosem pro vzdělávání žáka.
Lze si zmíněnou podporu představit jako určitý systém, který je tvořen určitými
podsystémy, které spolu musí spolupracovat a vzájemně se posilovat. Pokud se
nějaká složka systému oslabí, vypadne, musí být schopen systém přežít dál, aby
nedošlo k selhání celkového pedagogického působení. Je běžnou realitou, že ne
všechny složky systém spolupracují, ovšem pak je nutné pracovat a snažit se právě
na té úrovni, na kterou stačíme, kterou máme ve své moci.
Konkrétně si uveďme příklad situace, kdy se na střední škole setká pedagog
se žákem se zdravotním postižením – epilepsií. Na jeho edukačním procesu má
podíl samozřejmě učitel, lékař, poradenský pracovník – speciální pedagog, rodič,
ale i žák samotný. Pokud ale například rodina selhává, pak výsledky vzdělávání
a výchovy jsou horší, než by odpovídalo předpokladům žáka. Nelze se ale vzdát
a říci, že pokud nebude rodina spolupracovat, nemusí pedagog také nic výrazného
činit. Opak je pravdou. Pokud chceme žákovi pomoci, musíme naopak zvýšit snahu
a poskytnout pomoc právě na té úrovni, která je v naší kompetenci.
I na tyto reálné situace musíme pedagogy připravit během jejich profesního
vzdělávání. Naučit je odolnosti proti malé angažovanosti subjektů, které mají svůj
podíl na péči o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vymezovaní jako žáci se zdravotním postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, narušenou komunikační schopností, s poruchami autistického spektra, se souběžným postižením více
vadami a žáci se zdravotním znevýhodněním – zdravotně oslabení a dlouhodobě
nemocní. (Průcha, 2009).
Dále je možné řadit do této skupiny i jedince se sociálním znevýhodněním
(například rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení
sociálně patologickými jevy, nebo postavení azylanta).
Práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole je možné pro lepší
přehlednost členit do vzájemně provázaných oblastí, které je nutné sledovat:
• identiﬁkace žáků;
• ochota žáků spolupracovat se školským a případně poradenským zařízením;
• zajištění důvěrnosti ohledně sdělených informací;
• cílená pomoc;
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• případně cílená terapie;
• důraz na odpovědnost samotného žáka;
• spolupráce s rodinou žáka.
Významnou roli zaujímá i vedení školy při péči o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Spočívá především:
• v informovanosti pracovníků školy;
• ve sladění platné legislativy a podmínek školy, případně uskutečnění nutných
opatření, která umožní aplikaci konkrétních doporučení;
• vytvoření příznivého inkluzivního klimatu;
• v podpoře inkluze jako nedílné součásti vzdělávacího procesu.

3 Závěr
Střední odborné školství prochází celou řadou změn. Požadavky na pedagogy středních odborných škol jsou vysoké. Učitel zastává roli nejen pedagoga a vzdělavatele,
ale v souvislosti se vznikem center celoživotního učení také např. přednášejícího,
lektora, tutora a konzultanta. Na měnící se role musí být také náležitě připraven.
Musí proto disponovat novými, obsáhlejšími a specializovanými znalosti z oblasti
pedagogické, pedagogicko-psychologické, didaktické, speciálně pedagogické, ale
také andragogice a manažerské, které by měl získat již v průběhu přípravného
vzdělávání na vysoké škole. Získané kompetence musí být rozvíjeny, aktualizovány
a inovovány v průběhu celé jeho profesní dráhy. Zvyšující nároky na kvalitu profese
učitele vyvolávají diskusi o zavedení profesního standardu, který by měl jasně deﬁnovat klíčové profesní kompetence učitele nezbytné pro výkon jejich náročného
povolání a povede k profesionalitě a prestiži vykonávaného povolání.
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2.8 EVALUACE PŘIPRAVENOSTI ABSOLVENTŮ
PREGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
STŘEDNICH OBDOBNÝCH ŠKOL NA VÝKON
PROFESE
Petr Hlaďo
Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na evaluaci připravenosti budoucích učitelů středních odborných škol skrze subjektivní hodnocení náročnosti vyučovacích výstupů
na individuální řízené pedagogické praxi. Prezentovány jsou dílčí výsledky dotazníkového šetření realizovaného u studentů bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně (n = 164) v letech 2011–2012. Z didaktických činností je hodnocena práce
s pedagogickými dokumenty, obtížnost formulace cílů vyučovací jednotky, volba
obsahu učiva, výběr forem a metod vyučování, zvládnutí výuky po obsahové stránce, volba a použití didaktických prostředků, verbální a nonverbální komunikace se
žáky, hodnocení a klasiﬁkace žáků, zvládání trémy a další aktivity.
Klíčová slova: pedagogická praxe, pregraduální vzdělávání, profese učitele, kompetence učitele

Úvod
Práce učitele se všeobecně považuje za značně náročnou. Lze souhlasit s tvrzením
K. Rýdla et al. (2009, s. 5), že se v posledních letech „povaha učitelského povolání
zásadně proměnila, požadavky na učitele jsou nejen vyšší, ale jsou mnohdy i zcela
jiné než v minulém století“. Tento stav je obzvlášť patrný u učitelů na středních
odborných školách, které procházejí dynamickým vývojem a změnami (srov. Cort,
Härkönen, Volmari, 2004).
V měnících se podmínkách dnešní společnosti je jedním z cílů pregraduálního
vzdělávání učitelů středních odborných škol vybavit absolventy souborem jak odborných, tak pedagogicko-psychologických kompetencí, které jsou nezbytné pro efektivní výkon učitelského povolání (srov. Danielová, Janderková, Horáčková, 2011).
Profese učitele je z těchto důvodů předmětem mnoha výzkumů, které jsou reakcí
na stále se zvyšující požadavky na jeho práci. Dílčím tématem, na nějž je zaměřena
pozornost odborníků z oblasti pedagogických věd, je pedagogická praxe v přípravném vzdělávání učitelů (srov. Janík, 2002; Pedagogická, 2003; Havel, Janík, 2004;
Janík, Havel, 2005; Janáčková, 2008; Dytrtová, Sandanusová, 2010 aj.).
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Pedagogická praxe je podle R. Dytrtové (2003) komplexním prověřením faktické
připravenosti studenta na učitelské povolání. Přestože autorka ve svém výzkumu
zaznamenala stoupající trend kvality přípravy učitelů a klesající trend výskytu
problémů ve vyučovacích výstupech na pedagogické praxi, je třeba zjistit, zdali
v průběhu času dochází ke změnám či je zjištěný stav konstantní.

1 Metodologie empirického šetření
Empiricky orientovaná studie je zaměřena na evaluaci připravenosti absolventů
pregraduálního vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování
a odborného výcviku středních odborných škol na výkon profese, a to skrze subjektivní hodnocení náročnosti vyučovacích výstupů na individuální řízené pedagogické
praxi. Empirické šetření bylo realizováno ve dvou etapách, a to v jarních měsících
v roce 2011 a 2012. Použitým výzkumným nástrojem byl elektronicky distribuovaný
dotazník. Osloveni byli všichni studenti prezenčního a kombinovaného studia bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice na Institutu celoživotního
vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kteří v příslušném akademickém roce
absolvovali individuální řízenou pedagogickou praxi. Dotazník vyplnilo celkem
164 respondentů.
Při koncipování dotazníku jsme vycházeli z poznatků dříve realizovaných výzkumů (srov. Urbánek, 2004; Fabiánková, 2004; Bělohradská, 2004). Z didaktických činností na individuální řízené pedagogické praxi byla zjišťována obtížnost
práce s pedagogickými dokumenty, formulace cílů vyučování, volba obsahu učiva
s ohledem na věk a mentální úroveň žáků, výběr forem a metod vyučování, příprava
a zvládnutí výuky po obsahové stránce, volba a použití didaktických prostředků,
verbální a nonverbální komunikace se žáky, motivace a řízení učebních činností
žáků, hodnocení a klasiﬁkace žáků, zvládání trémy, příprava didaktických materiálů
pro žáky atd.

2 Hodnocení vyučovacích výstupů na pedagogické praxi
pohledem studentů
Jednou z oblastí, na kterou bylo empirické šetření zaměřeno, je hodnocení subjektivní náročnosti vybraných pedagogických činností (viz výše). Respondenti
měli na čtyřbodové alfanumerické škále (nenáročné – spíše nenáročné – spíše
náročné – náročné) ohodnotit, jak náročné pro ně byly vybrané činnosti spojené
s přípravou na vyučování a samostatnými vyučovacími výstupy na individuální
řízené pedagogické praxi. Pro účely analýzy byly škálové stupně agregovány do
kategorií nenáročné (nenáročné + spíše nenáročné) a náročné (náročné + spíše
náročné). Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 1.
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2.1 Příprava na vyučování
Ke každodenním činnostem učitele ve škole patří práce se školskými předpisy
a dalšími pedagogickými dokumenty. Ze získaných dat vyplývá, že za náročnou
považuje práci s pedagogickými dokumenty pouze 22 % dotázaných studentů, přičemž více než tři čtvrtiny respondentů (78 %) se kloní k názoru, že je tato činnost
nenáročná.
S pomocí pedagogických dokumentů učitel vypracovává přípravy na vyučování,
jež představují komprimovaný didaktický projekt vyučovací jednotky, metodický
postup, který stručně speciﬁkuje výukové cíle, strukturu vyučovací hodiny a časový
harmonogram, organizační formy výuky, použití výukových metod a materiálních
didaktických prostředků, způsoby pedagogické evaluace, kritéria hodnocení žáků
aj. Pro studenty, kteří práci s pedagogickými dokumenty hodnotili jako náročnou,
bylo obtížné formulovat cíle vyučování (rs = 0,339; p < 0,01), zvolit obsah učiva
s ohledem na věk a mentální úroveň žáků (rs = 0,308; p < 0,01), vyučovací formy
(rs = 0,367; p < 0,01) a výukové metody (rs = 0,362; p < 0,01). Statistická závislost
mezi těmito proměnnými je však slabá.
Navázání na předchozí učivo v souladu se školním vzdělávacím programem
považují žáci v 70 % za nenáročné. Formulace cílů vyučovací hodiny nebo vyučovací jednotky je na pedagogické praxi náročná pro téměř polovinu respondentů
(49 %) a volba obsahu učiva pro 40 % respondentů. Volba obsahu učiva s ohledem
na věk a mentální úroveň žáků je za náročnější považována studenty Učitelství
odborných předmětů než studenty Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku (p-hodnota Firscherova přesného 2stranného testu je 0,0031, Fí-koeﬁcient
pro vyjádření stupně závislosti mezi alternativními znaky ve čtyřpolní tabulce rφ
= 0,336).
Z dalších didaktických kategorií hodnotí přibližně třetina dotázaných studentů jako náročnou volbu vyučovacích forem (33 %) a vyučovacích metod (31 %).
U těchto proměnných byla pomocí Spearmanova koeﬁcientu pořadové korelace
prokázána značná statistická závislost (rs = 0,685; p < 0,01). Studenti, kteří mají
problém s volbou výukových metod, se rovněž potýkají s motivací žáků k učebním
činnostem (rs = 0,339; p < 0,01), organizací samostatné práce žáků (rs = 0,440;
p < 0,01) a skupinové práce žáků (rs = 0,411; p < 0,01).
Alarmující je zjištění, že přípravu didaktických materiálů pro žáky považuje za
náročnou téměř třetina respondentů (62 %). Zjistili jsme, že na pedagogické praxi
si vlastní didaktické materiály pro žáky připravovalo 78 % praktikantů. Kromě
výkladových materiálů, speciﬁckých pro daný obor, studenti pro své žáky připravovali hry, křížovky, doplňovačky, myšlenkové mapy, ale i úlohy k procvičování
učiva, didaktické testy apod.
Nepříznivé je i hodnocení náročnosti přípravy na výuku po odborné stránce, kterou jako náročnou hodnotí 66 % respondentů. Problém přípravy výuky po odborné
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stránce je velmi naléhavý zejména u učitelů odborných předmětů, kteří ji hodnotí
jako náročnou v 71 %, kdežto učitelé praktického vyučování a odborného výcviku ji
jako náročnou hodnotí v menší míře (62 %). Ukazuje se, že studenti na pedagogické
praxi věnují odborné přípravě zvýšenou pozornost. Studenti se soustřeďují primárně
na odborný obsah výuky, což má za důsledek, že dostatečně nepromýšlí didaktické
aspekty výuky a výukové strategie. Studenti, kteří mají obtíže s přípravou výuky po
odborné stránce, se rovněž potýkají s přípravou úloh, cvičení a aktivit pro žáky (rs
= 0,431; p < 0,01). Zajímavé je zjištění, že je odborná příprava studenty vnímána
jako náročnější než samotné zvládnutí výuky po obsahové stránce (testová statistika
testu dobré shody nabývá hodnoty χ2 = 10,36; odpovídající p-hodnota je 0,016).
2.2 Zvládání trémy a komunikace se žáky
Vhodně koncipovaná praxe poskytuje prostor pro procvičování a prohlubování
dovedností pedagogické komunikace. Komunikačním dovednostem je v rámci
přípravného vzdělávání učitelů věnována zvýšená pozornost, což se projevuje
i v pozitivním hodnocení verbální a neverbální komunikace se žáky v průběhu
pedagogické praxe. Za nenáročné považuje:
• 86 % respondentů navázání kontaktu se žáky po zahájení vyučování;
• 69 % respondentů zvládnutí trémy;
• 63 % respondentů používání spisovného jazyka;
• 64 % respondentů volbu odborného jazyka srozumitelného pro žáky;
• 67 % respondentů kladení otázek žákům a reakce na jejich odpovědi;
• 67 % respondentů reagování na spontánní otázky žáků a
• 72 % respondentů zvládání neverbální komunikace v průběhu vyučování.
2.3 Motivace žáků a řízení vyučování
Mezi potřebné didaktické kompetence učitelů se řadí motivace a řízení učebních
činností žáků. Motivaci žáků k učebním činnostem na začátku a v průběhu vyučování hodnotí jako náročnou 45 % a jako nenáročnou 55 % respondentů. Zjistili
jsme, že studenti, kteří mají problémy s motivací žáků k učebním činnostem, se
potýkají s organizací samostatné práce žáků (rs = 0,322), skupinové práce žáků (rs
= 0,486), zvládáním kázně žáků ve vyučování (rs = 0,4112) a jejich hodnocením
a klasiﬁkací (rs = 0,370). Uváděné závislosti jsou signiﬁkantní na asymptotické
hladině významnosti 0,01.
Při řízení vyučování je jako nenáročné hodnoceno zadávání úkolů žákům (78 %),
kontrola a zhodnocení splněných úkolů (67 %), organizace samostatné práce (65 %)
a organizace skupinové práce (68 %). Reagování na spontánně vzniklé situace ve
třídě je nenáročné pro 65 % respondentů. Studenti, kteří mají problémy s řešením
neočekávaných situací ve třídě, se ve zvýšené míře potýkají s dodržováním časového
plánu výuky podle připraveného harmonogramu (rs = 0,615; p < 0,01).
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Předpokládali jsme, že studentům bude na pedagogické praxi činit potíže udržení kázně ve vyučování (srov. Bělohradská, 2004; Fabiánková, 2004;
Urbánek, 2004). Náš předpoklad se u celého výběrového souboru nepotvrdil.
Zvládání kázně bylo obtížené pouze pro 35 % studentů, kdežto 65 % studentů tuto aktivitu hodnotilo jako nenáročnou. Při podrobnější analýze jsme zjistili rozdíly mezi studenty studijního oboru Učitelství odborných předmětů
(v 56 % považují zvládnutí kázně za náročné a v 44 % za nenáročné) a Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku (ve 47 % považují zvládnutí kázně za
náročné a v 53 % za nenáročné). Budoucí učitelé odborných předmětů hodnotí zvládání kázně jako náročnější než učitelé praktického vyučování a odborného výcviku
(p-hodnota Firscherova přesného 2stranného testu je 0,0007, rφ = 0,397). Kázeň žáků
ve vyučování snáze zvládají učitelé s praxí, i když mezi hodnocením náročnosti
udržení kázně žáků ve vyučování a počtem odučených let na střední odborné škole
byla prokázána pouze nízká negativní závislost (rs = –0,219; p < 0,05).
Ze sebehodnotících výpovědí studentů, které v longitudinálním šetření analyzoval
P. Urbánek (2004), vyplynulo, že z profesních činností, které jsou na pedagogické
praxi prováděné s největšími obtížemi, se řadí časové rozvržení hodiny. Rovněž
B. Fabiánková (2004) a J. Bělohradská (2004) zjistily, že velká část praktikujících
studentů nedokáže efektivně hospodařit s časem. Respondenti se podle očekávání
v 53 % přikláněli k názoru, že je dodržování časového plánu výuky podle připraveného harmonogramu náročné, jako nenáročnou tuto aktivitu uvedlo přibližně
48 % studentů. V hodnocení studentů obou studovaných oborů nejsou signiﬁkantní
rozdíly.
2.4 Použití materiálních didaktických prostředků
Materiální didaktické prostředky jsou podle A. Chlupáče a M. Solárové (2009)
veškeré hmotné předměty využívané učitelem ve výuce. Tyto prostředky zefektivňují výuku, napomáhají učiteli dosažení výukového cíle a mohou sloužit ke
kontrole osvojených poznatků. V současné době se tyto prostředky modernizují
a zjednodušují, aby co nejlépe plnili svoji funkci a byli pro učitele zároveň uživatelsky jednoduché.
S vývojem didaktických prostředků rostou nároky na učitele, poněvadž se musí
rozhodovat mezi mnoha možnostmi a volit ty varianty, které jsou za daných podmínek a v konkrétní situaci optimální. Ukazuje se, že u studentů na pedagogické
praxi je situace odlišná. Volbu a použití vhodných didaktických prostředků považuje
ve svých vyučovacích výstupech téměř 68 % absolventů pedagogické praxe za
nenáročné a přibližně 23 % za náročné.
Nejčastěji využívaným prostředkem je školní tabule (74 %), následují pracovní
prostředky speciﬁcké pro daný vyučovací předmět (56 %), učebnice a cvičebnice
(48 %), jiné textové pomůcky v podobě sbírek úloh, tabulek, atlasů, encyklopedií,
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slovníků, časopisů aj. (38 %). Z dalších didaktických prostředků je využíván dataprojektor (37 %), přírodniny, výtvory a výrobky (27 %), statická zobrazení v podobě nástěnných obrazů, map, fotograﬁí aj. (20 %), modely (19 %) a audiovizuální
materiály (18 %). Mezi méně často používané didaktické prostředky studenti řadili
interaktivní tabuli (6 %), zpětný projektor (5 %), diaprojektor (5 %) a vizualizér
(1 %). Zvukové pomůcky a zařízení, stejně jako ﬂipchart, nebyly studenty na pedagogické praxi využívány vůbec.

za jednu z nejobtížnějších složek pedagogické činnosti většina pedagogů (Slavík,
1999; Klapal, 2005).
Po celkovém zhodnocení činností spojených s vyučovacími výstupy můžeme
u studentů studijního programu Specializace v pedagogice na Mendelově univerzitě
v Brně potvrdit stoupající trend kvality přípravy učitelů a klesající trend výskytu
problémů ve vyučovacích výstupech.

2.5 Hodnocení a klasiﬁkace žáků
Z našeho šetření vyplývá, že 51 % studentů považuje hodnocení a klasiﬁkaci žáků
za náročné a přibližně stejný počet (49 %) za nenáročné. Předpokládali jsme, že
studenti, kteří již působí na středních školách jako učitelé, budou považovat hodnocení a klasiﬁkaci žáků za méně náročnou než studenti bez profesní praxe. Korelační
koeﬁcient ukazuje na velmi slabou negativní statistickou závislost mezi počtem odučených let a náročností této aktivity vykonávané na pedagogické praxi (rs = –0,190).
Statistická závislost není navíc prokazatelná na hladině významnosti 0,05.

3 Závěr
Pedagogická praxe umožňuje poznávání školního života z nového pohledu, pohledu
učitele. Díky přímému kontaktu se školním prostředím získávají studenti vhled do
každodenní práce učitele, fungování školy jako organizačního celku, seznamují se
s organizací výuky, školskou legislativou, pedagogickou dokumentací aj.
První kontakt se školním prostředím v roli pedagoga a vlastní vyučovací pokusy
před žáky jsou pro studenty učitelství situacemi se zátěžovým potenciálem. Při
přípravě na vyučování studenti považují za náročné především formulování cílů
vyučování, přípravu na výuku po odborné stránce a přípravu úloh, cvičení a aktivit
pro žáky.
Z činností vykonávaných v průběhu vyučování je třeba upozornit na náročnost dodržování časového plánu výuky podle připraveného harmonogramu. Na
skutečnost, že velká část praktikujících studentů nedokáže efektivně hospodařit
s časem, upozornila již B. Fabiánková (2004). To se projevuje v tom, že studenti
nestihnou se žáky probrat vše, co měli na hodinu nachystáno. Časový stres u nich
navíc způsobuje, že je konec hodiny uspěchaný, bez závěru nebo shrnutí učiva.
Problémy studentům činí i hodnocení a klasiﬁkace žáků. Hodnocení je přítomno
v každé lidské činnosti. Hodnocení žáků – jejich aktivity, výkonů a chování – je
neodmyslitelnou a integrální součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Hodnocení
obecně patří k ožehavým stránkám pedagogické práce, neboť jeho zvládnutí vyžaduje dlouhodobé profesní zkušenosti. Výzkumy ukazují, že hodnocení považuje
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2stranného testu, Fí-koeﬁcient pro vyjádření stupně závislosti mezi alternativními znaky ve čtyřpolní tabulce
Spearmanův korelační koeﬁcient; kurzívou jsou zvýrazněny korelace prokazatelné na hladině významnosti 0,05
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2.9 JAK DÁL V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ?
Jiří Semrád, Milan Škrabal
Abstrakt: V současné době většina výzkumů zaměřených na učitele vychází z nedávno zavedené kategorie kompetencí, chápané jako cílová kategorie. Naše stať si
klade otázku, jak je učitel připraven na plnění výchovně vzdělávacích cílů z hlediska
funkcí, které plní vzdělání ve vztahu k životu mladé generace a které se rovněž
do kompetencí promítají. Zároveň přitom využívá výsledků empirických sond
provedených autory u studentů studijního programu Specializace v pedagogice,
ve studijních oborech Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku. Přihlíží k některým dalším výzkumům zaměřeným na učitele a ke statistikám týkajícím se připravenosti učitelů základních
a středních škol.
Klíčová slova: odborné školství; kompetence učitelů; funkce vzdělání; systémy
pregraduální přípravy učitelů; proměna společenských a individuálních potřeb ve
vztahu ke vzdělávání; autoevaluační nástroje vzdělávání učitelů

Funkce dalšího vzdělávání v odborném školství
Odpovědět na otázku, jak dále rozvíjet vzdělávání učitelů v odborném školství,
vyžaduje znát stav odborného školství z hlediska vzdělanostního proﬁlu učitelů,
co učitel zvládá a kde naopak má rezervy v řízení výchovně vzdělávacího procesu
ve vyučování. Škola je hlavní výchovně vzdělávací institucí, poskytující mladé
generaci vzdělání prostřednictvím vyučování. Hlavním výchovně vzdělávacím
činitelem je v tomto prostředí učitel. Připravenost učitele na roli vzdělavatele
a vychovatele je proto i v současnosti klíčovou z hlediska efektivnosti výchovně
vzdělávacího působení školy.
Vzdělání plní několik funkcí a tak je možno posuzovat kompetentnost učitelů,
mj. podle toho, jak jsou schopni naplňovat tyto funkce. Odborná literatura uvádí
různé počty funkcí vzdělání (Cedrychová, Raudenský, 1996; Jůva, 1999; Skalková,
2009, 2010; Horák, Kolář, 2004). Za základní funkce lze považovat následující:
1. informativní,
2. formativní,
3. profesionalizační,
4. integračně syntetizující,
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5. instrumentální,
6. sociálně výchovnou (socializačně výchovnou),
7. kulturně výchovnou.
Jak je obecně známo, škola prostřednictvím učitele obvykle nadstandardně plní
funkci informativní. Ač je za to léta kritizována, nebyla dosud s to tento fenomén
překonat. Naopak její dlouhodobé konání bylo podtrženo využitím digitálních
technologií. Škola se často chová jak v době Národního obrození, kdy řídící učitel
spolu s farářem a hospodským byli skutečně jedinými informátory, protože oni jediní
měli osvojeny cesty k získání informací a mohli je využívat. Na počátku 21. století
je však situace poněkud jiná. Z nejrůznějších pedagogických, sociologických aj.
výzkumů, včetně našich, vyplývá, že současná mládež má takové informační kanály,
že co do množství informací často zastiňuje i své učitele a rodiče. Problém současné
mládeže tkví v tom, že s těmito informacemi sama neumí pracovat a tak o hodnoty
v nich obsažené častěji přichází. Dochází k tomu, že je zaměňováno poznání za
informování (Liessmann, Keller). Z tohoto faktu vycházejí i některé pedagogické, respektive didaktické koncepce, které hovoří o tzv. žákových prekonceptech
poznání, které předpokládají systematickou práci učitele s žákovými informacemi
přinesenými z mimoškolního prostředí. To se ovšem ne vždy daří. Informativní
funkce je tedy učitelem naplňována, zdaleka však ne ideálně. Že na tuto funkci
adepti učitelství i mnozí ti, kteří již učí a doplňují si pedagogickou kvaliﬁkaci,
nejsou dostatečně připraveni, svědčí mj. i to, že neumí speciﬁkovat didaktickou
funkci digitálních technologií.
Formativní funkce předpokládá, že proces osvojování nových poznatků vede
i k rozvíjení psychických funkcí a intelektuálních procesů a přispívá k celkovému
rozvoji osobnosti žáka. Naplnění této funkce je jistě učitelem sledováno, nicméně
zůstává otázkou, na jaké úrovni. Je obecně známo, že se řadě škol nedaří rozvíjet
kritické myšlení, souvislostní myšlení žáků i rozhodovací procesy, atd. Stále přetrvávající materiální přístup ke vzdělání, spočívající v důrazu na objem osvojených
poznatků, pak vede zejména k rozvíjení paměti. Funkce je tedy naplňována jen
částečně. Výzkumy ukazují (Semrád, Škrabal, 2008, 2009), že úsilí učitelů je v souvislosti s touto funkcí zaměřeno zejména na to, aby se žáci cítili ve škole dobře,
aby byli takzvaně „v pohodě“. Rezervy jsou např. v kvalitě vnímání a pozornosti.
Je známo, že mládež má problémy se soustředěním, s udržením pozornosti, s kvalitou vnímání.
Funkce profesionalizační je podle našeho názoru rovněž naplňována, i když
nikoliv bez problémů. Tato funkce je sledována od doby zavedení povinné školní
docházky. Vzdělání má žáka mj. připravit na jeho profesní zařazení do společnosti,
na výkon jeho budoucího povolání. Klasická podoba realizace této funkce je v po-
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slední době zpochybňována např. i OECD. S ohledem na vývoj poznání, vývoj
společnosti a jejích potřeb v 21. století odborná složka vzdělávání ustupuje do pozadí ve prospěch složky všeobecné. Argumentuje se zejména tím, že rychlý nárůst
nových poznatků, jejich vstřebávání a využití ve společenské praxi vyžaduje více
všeobecného vzdělání, neboť všeobecná složka lépe zajišťuje kvalitní ﬂexibilitu,
nutnou pro vnímání a zpracovávání nových poznatků. A tak zaznamenáváme odklon
od tradičního profesně orientovaného vzdělávání, na které byl kladen důraz téměř
200 let. Tento trend samozřejmě ještě více podtrhuje význam formativní funkce
vzdělání, neboť, proměna profesionalizační funkce závisí na kvalitě psychických
funkcí a intelektuálních procesů. Zdá se však, že na tyto změny není učitel, s ohledem na pojetí pregraduální přípravy, dostatečně připraven.
Integračně syntetizující funkce vzdělání je mimořádně aktuální vzhledem
k charakteristickým rysům společnosti 21. století spočívající ve vývoji informačních
systémů, v rozvoji kybernetických teorií a digitálních technologií, postmoderního
myšlení atd. Společnost 21. století je často označována za informační, znalostní
a stále se učící. Integračně syntetizující funkce vzdělání vychází z faktu, že poznání
získávané ve škole je jenom jedno z mnoha, které člověk získává v každodenním
životě. Poznání získané ve škole je na rozdíl od ostatních forem systematické,
didakticky zpracované, zahrnující i metodologické poznatky a nástroje dalšího
poznávání a uplatňování poznatků ve společenské praxi. Proto by mělo být jakýmsi
„kmenem“, na který jsou roubovány poznatky přicházející z mimoškolního prostředí.
Jak jsme již výše uvedli, mládež je zahrnuta velkým množstvím informací, ale často
si s informacemi neví rady, neumí je propojit a syntetizovat s osvojenými poznatky
ve školním vzdělávání a tak většina poznatků z mimoškolního prostředí zůstává
ležet ladem, nebo ve své zjednodušené podobě a nesprávném pochopení ovlivňuje
zkresleně individuální zkušenosti žáků. Školní vzdělání by nejen mělo učit syntéze,
ale i podávat konkrétní pomocnou ruku ve vytváření syntetických struktur a opor pro
zdůvodněné rozhodovací procesy. Zdá se však, že učitelům není tato otázka vlastní.
Kurikulární reforma učitelům poskytuje velké možnosti v rozhodování nejen o procesuálních otázkách, ale do jisté míry i v otázkách obsahových. Z výzkumů žáků
vyplývá, že v naplňování této funkce má škola značné rezervy. Z našich výzkumů
u učitelů pak vyplývá, že např. otázka konkretizace cílů a vymezování učiva dělá
adeptům učitelství odborných předmětů značné obtíže.
Další funkcí, kterou by vzdělání mělo plnit je funkce instrumentální. Každá nižší
úroveň vzdělání by měla být základnou pro vyšší úroveň vzdělání. Tato funkce není
také náležitě plněna. Dnešní studenti vysokých škol nejsou evidentně připraveni na
vysokoškolské studium ze středních škol. Jako příklad můžou posloužit mj. absentující dovednosti či znalosti zpracování referátu, vytvoření eseje apod. Problém je
samozřejmě složitější, protože dosavadní výchovně vzdělávací systém předpoklá-
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dal, že na vysokou školu jdou především absolventi gymnázií. Realita je bohužel
jiná. I na společenskovědně a humanitně zaměřené vysoké školy jdou absolventi
středních odborných škol nejrůznějšího typu, od obchodních a zdravotních oborů
až po podnikatelské. Většina odborných škol má minimálně zastoupenou všeobecně
vzdělávací složku, resp. nedostatečně koncepčně podloženou, která právě bazální
poznatky důležité pro vyšší stupeň vzdělávání subsumuje. A tak se setkáváme na
vysoké škole s takovými jevy u studentů, jako je například neznalost abecedy.
Souvisí to s celkovou gramotností studentů, která není na odpovídající úrovni. Sem
patří i nedostatky ve čtení, v pravopisu, ale i ve vyjadřování apod.
Socializačně výchovnou funkci plní škola od svého vzniku jako základní vzdělávací instituce. Časem je však odsouvána na vedlejší kolej, ačkoliv její význam narůstá, tak jak se stále více svět materializuje ve své hodnotové složce a jak se rozvíjí civilizace a staví se mezi člověka, společnost a přírodu. O tom, že tato funkce je obecně
podceňována, svědčí mj. i školský zákon a zákon o rodině. V zákonu školském se mj.
konstatuje, že škola vzdělává a v zákonu o rodině se zase uvádí, že rodina vychovává. Školský zákon hovoří o vzdělávání a výchově, které hned v úvodních pasážích
vymezuje (zužuje) na vzdělávání (§ 1). Naproti tomu zákon o rodině stanoví, že rozhodující úloha rodiny (rodičů) je ve výchově (např. § 32). Odtržení výchovy od vzdělávání neprospívá ani jedné ze zmíněných institucí, nejméně pak samotným dětem
a mládeži. Enormní důraz na kognitivní stránku osobnosti člověka ve školním poznávání vede k redukci výchovy ve škole na příkazy a zákazy určené žákům. Mravní
rozvoj osobnosti, občanský proﬁl mladého člověka je záležitostí výlučně naukovou
a nikoliv afektivní. O tom svědčí i poměrně nově zaváděný předmět etika.
Obdobně je to s kulturně výchovnou funkcí. Funkce je realizována zejména v rovině naukové. Posláním kulturně výchovné funkce je zprostředkovávat
kulturní odkaz, kulturní tradice. Leč funkce se nevyčerpává objemem faktických
poznatků, informací, ale zahrnuje i kulturní hodnoty, kulturu myšlení, jazykovou
gramotnost, čtenářskou gramotnost a rovněž kulturní cítění atd. A právě v těchto
oblastech jsou u naší mládeže značné rezervy, které samozřejmě nepadají jen na
vrub škole. Naplňování kulturně výchovné funkce je negativně ovlivňováno globalizací, nadřazováním ekonomických faktorů nad všechny ostatní, jednostranným
nadhodnocováním technologií, přehnaně materialistickou orientací současné masové
kultury působící napříč všemi světadíly, ale i přehnanou individualizací (Novotný,
2012), nedomyšlenou multikulturalizací atd. S multikulturalitou je to obdobné jako
s proletářským internacionalismem a vlastenectvím v minulosti. Jak se za minulého
režimu mnohokrát potvrdilo, proletářský internacionalismus nebylo možno budovat
bez opory ve vlastenectví. Obdobně předpokladem pro efektivní multikulturalitu je
znalost a cítění vlastní kultury, kulturního odkazu výjimečných osobností národa
a jejich přínosu pro světovou kulturu, jejich myšlenkový odkaz. K osvojení si kul-
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turního dědictví patří i náležité zvládnutí mateřského jazyka, jímž je podmiňována
i čtenářská gramotnost a samozřejmě i kvalita myšlení. Domnívat se, že v globalizovaném světě, kde „úředním“ jazykem je angličtina, není třeba vládnout mateřským
jazykem, je naprosto scestné, vedoucí k popření duchovních hodnot. Přeceňování
některých civilizačních prvků, jako je např. technika, vede k technokratickému
vidění světa, ve kterém se ztrácí člověk jako takový a je pojímán jako pouhý
mechanismus, kterému je třeba zajistit pravidelnou údržbu psychoterapeutickými
a sociálními opatřeními, aby bezchybně fungoval. S nedostatečným naplňováním
kulturně výchovné funkce vzdělání se tak vytrácí z výchovy kulturně antropologický
a sociálně duchovní rozměr.
Pregraduální příprava učitelů, která je u nás realizována od 2. světové války
jako vysokoškolské studium, je prakticky postavena na získání aprobace pro učitelství v konkrétních předmětech. Tento model i přes všechny reformy se za více
jak padesát let nejen nezměnil, ale neustále se propracovával k větší dokonalosti,
a to zejména v odborné složce. V některých fázích vývoje společnosti byla odborná složka nadhodnocena na úkor složky pedagogicko-psychologické (viz např.
90. léta, kdy na některých pedagogických fakultách byla zrušena státní zkouška
z pedagogiky a psychologie). Uvedený model produkuje absolventy, kteří se cítí
být na prvním místě odborníky např. ve fyzice, biologii, matematice, chemii, dále
např. i v jazykové oblasti aj. a teprve na druhém místě také učiteli, ale již vůbec
ne vychovateli. Je to důsledek přeceňování odborné složky na úkor složky pedagogicko-psychologické.
Zaváděni na scestí můžeme být i různými slogany odvozeným od výroků slavných osobností: „Ti kdo neumí, učí“. Takovéto nekvaliﬁkované výroky mohou
ve svých důsledcích spíše ublížit, nežli pomoci. I při vnímání podobných výroků
jako nadsázky, mnohdy se stávají obecným vyjádřením skutečnosti. Je známo
zejména z uměleckého školství, že věhlasní umělci často odmítali učit, protože se
pro pedagogickou činnost necítili nejen náležitě připraveni, ale i osobnostně disponováni. A naopak někteří z těch, kteří jinak byli špičkovými, uznávanými umělci
a přijali i roli pedagogickou, ne vždy uměli připravit na požadované úrovni své
žáky a nedokázali vždy u svěřených osob vytvořit základy pro rozvoj a následné
uplatnění talentu.
Samozřejmě, že realizace uvedeného modelu náležitě nepřispívá ke způsobilosti
učitele naplňovat výše uvedené funkce vzdělání, protože neklade náležitý důraz na
rozvoj pedagogického myšlení budoucích učitelů. Přeceňování odbornosti je jednou
z příčin nerespektování pedagogického holistického zákona o celostnosti výchovně
vzdělávacího působení. Ve svých důsledcích vede k jednostranné orientaci výchovně
vzdělávacího procesu ve vyučování na kognitivní stránku osobnosti žáka.
Tato nesprávná tendence je podporována celou řadou dalších momentů. Napří-
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klad v některých tzv. moderních pedagogických příručkách se dozvídáme, že dnes
není třeba se budoucím učitelům zmiňovat o pedagogických zákonech a principech. Ve svých důsledcích to však vede k tomu, že budoucí učitelé nejsou schopni
vysvětlit podstatu názornosti a pracují s ní v deformované podobě. V době digitálních technologií, které jsou často společností přeceňovány, má řada studentů,
a to nejen technicky orientovaných, tendenci k technokracii. Vnímají úspěšné
řízení výchovně vzdělávacího procesu jenom jako úspěšné zvládnutí vzdělávacích technologií. Jejich pedagogické myšlení postrádá kulturně antropologický
a ﬁlozoﬁcko-psychologický rozměr pojetí člověka.
Pedagogicko-psychologická příprava je obecně společností podceňována, jestliže
je možné, aby nekvaliﬁkovaný vzdělavatel si doplnil pedagogické vzdělání kurzem
o pouhých 120 hodinách (pro srovnání: ošetřovatelský kurz nenahrazuje zdravotnickou kvaliﬁkaci, není tak ani systémově chápán). Nekvaliﬁkovanost učitelů na našich
školách je vysoká. Statistiky uvádějí cca 40% kvaliﬁkovanost na ZŠ a cca 50%
kvaliﬁkovanost na středních školách. Ve školství je možné to, co by nás naprosto
vyvedlo z míry např. ve zdravotnictví. Svěřujeme svoje děti i sebe vzdělavatelům,
z nichž mnozí nejsou náležitě kvaliﬁkováni, nejsou pedagogickými odborníky.
Modely, které jsou realizovány v zahraničí, nám ukazují, že je možné dosahovat
efektivnějších výsledků v přípravě budoucích učitelů. Určujícím aspektem je podíl
pedagogicko-psychologické přípravy na výchovně vzdělávací činnost. Koncepčně
a systémově, s ohledem na váhu v přípravě učitelů, je tento aspekt sledován podstatně výrazněji, má své zdůvodněné místo ve stěžejní části studia učitelství.
Jedním z takových modelů je např. konsekutivní model realizovaný v SRN, kdy
na odborně oborový základ postupně v rozšiřujícím se a prohlubujícím se spektru
navazuje proﬁl pedagogicko-psychologický. Zjednodušeně řečeno, student, pokud
nevolí odchod do odborné praxe, kde postačuje dosažený stupeň odbornosti, nadále
rozvíjí svoji odbornost ve vysokoškolském studiu. Avšak rozhodne-li se student pro
učitelství, pak je jeho komplexní profesionální příprava na tuto roli výrazně posílena
a v navazujícím studiu (především v magisterském stupni) zaměřena zejména na
pedagogicko-psychologický proﬁl. Zde hrají do jisté míry roli i ekonomické důvody
týkající se nákladů na studium učitelství. V období řízené a komplexní pedagogické
praxe se projevoval ne malý odpad od studia. Nový model zahrnuje skutečnost, že
studium učitelství a následné uplatnění ve škole vyžaduje již určitou osobnostní
vyzrálost pro zvládání nároků výchovně vzdělávacího procesu, tedy rozhodování
pro profesi učitele je již vyhraněnější. Příprava ve vyšších fázích studia je, jak už
bylo uvedeno, převážně v pedagogicko pycholologickém zaměření, které navazuje
a využívá přípravu v oborových disciplínách (Himmel, 2008).
K současným trendům v SRN (např. Severní Porýní-Vestfálsko) patří i záměr
napomoci autoevaluaci učitelů (včetně adeptů učitelství), kdy jsou navrhovány
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nástroje pro učitele k vyhodnocování vlastní činnosti. Tyto nástroje jsou např. ve
formě dotazníků. Spektrum položek dotazníků má za cíl napomoci učitelům vnímat
komplexnost zaměření jednotlivých okruhů každodenních činností učitele vyplývajících z výchovně vzdělávacího procesu. Cílem vytvoření těchto evaluačních, resp.
sebeevaluačních nástrojů je napomáhat k průběžnému prohlubování odborných
pedagogických, psychologických, didaktických, sociálních a metodických znalostí
a dovedností. Zároveň má učitelům napomáhat k udržování a stálé aktivizaci celkového profesního proﬁlu ve světle požadavků vyplývajících z kurikulární reformy
(Polak, 2008, 2010).
Jinak organizačně pojatý model je realizován např. ve Švédsku. Vede principiálně
(a východiskově) k důslednému zvládání pedagogické teorie, měřené schopností
aplikovat kategoriální aparát, deﬁnice, pojmy na praktické výchovně vzdělávací
zkušenosti budoucích učitelů. A to jako neopomenutelná a nezastupitelná báze
učitelské přípravy. Bez zvládnutí pedagogické teorie v aplikaci na konkrétní výchovně vzdělávací problémy není adept učitelství odborných předmětů považován
za kvaliﬁkovaného. Zde stojí za připomenutí, že uvedený aspekt platí nejen pro
úspěšné absolvování studia učitelství, ale již i pro vstup do tohoto studia, kdy
je systémově praktikováno přípravné několikaměsíční řízené studium zaměřené
právě na pedagogické disciplíny. Jedním z hlavních zřetelů je praktické zvládnutí
pedagogické terminologie, podmíněné zpracováním písemných prací spojených
a obhajobou (Semrád, Škrabal, 2008, 2009).

Závěrem
Z provedené analýzy vyplývá, že je nutné hledat nový model přípravy budoucích
učitelů, neboť stávající model již neodpovídá soudobým náročným požadavkům
na řízení výchovně vzdělávacího procesu ve vyučování.
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3 ZAČÍNAJÍCÍ A CVIČNÝ UČITEL
3.1 POSTAVENIE ZAČÍNAJÚCEHO UČITEĽA
V LEGISLATÍVNOM RÁMCI VYBRANÝCH
EURÓPSKYCH KRAJÍN
Monika Szimethová, Adriana Wiegerová
Abstrakt: Príspevok poukazuje na diferenciáciu deﬁnovania pojmu začleňovanie
začínajúceho učiteľa do školského prostredia v medzinárodnom kontexte. Autorky
opisujú čiastkové výsledky medzinárodného projektu INNOTE. Autorky v príspevku
naznačujú postavenie začínajúceho učiteľa v jednotlivých krajinách Európskej únie:
Holandsko, Česko, Fínsko, Slovensko, Nemecko-Bavorsko a Maďarsko. Príspevok
komparuje výsledky získané analýzy legislatívneho postavenia učiteľov v jednotlivých krajinách. V závere textu autorky vyvodzujú závery týkajúce sa začleňovania
začínajúcich učiteľov do praxe.
Kľúčové slová: začínajúci učiteľ, začleňovanie do školskej praxe, medzinárodný
projekt, komparatívna analýza, legislatíva

Úvod
V posledných rokoch sa do popredia tzv. pedagogického a vedecko-výskumného
sveta opäť dostáva učiteľ so svojimi potrebami a problémami. Stáva sa dôležitou
súčasťou, predmetom výskumov v rámci Európskej únie (ďalej len EÚ) a nielen
v nej. Autorky príspevku si stanovili nasledujúce ciele:
1 Vymedziť terminológiu začleňovania v učiteľskej profesii.
2 Porovnať začleňovanie začínajúceho učiteľa do školského prostredia vo vybraných krajinách medzinárodného projektu v legislatívnom rámci.

1 Učiteľská profesia v teórii a vo výskumoch
Myslením o učiteľovi a uvažovaní o jeho profesii, o jeho osobnosti, osobne vnímanej
zdatnosti, o štýloch vyučovania či faktoroch ovplyvňujúcich výchovno-vzdelávací
proces sa zaoberalo množstvo významných osobností, pedagógov minulosti i súčasnosti, ako napr. Sokrates, J. A. Komenský, Bandura, Průcha, Gavora, Zelina,
Kasáčová a mnohí ďalší.
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5

GA – Grantová agentúra České republiky. Bližšie informácie: http://www.gacr.cz.
LLP/COMENIUS – Program venujúci sa potrebám v oblasti výučby a učenia sa. Bližšie informácie: http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog=2
APVV – Agentúra na podporu vedy a výskumu. Bližšie informácie: http://www.apvv.sk.
LLP/ERASMUS – Program Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraný na mobility v rámci Európy. Bližšie informácie:
http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog=3.
4

3

študenti učiteľstva,
učitelia
SPriTE: Shared Practice in Teacher
Education
LLP/
COMENIUS
NL, HU, CZ, ES,
EE, UK, FI, DE,
2007–2009

študenti učiteľstva
v magisterskom stupni
vzdelávania
JoCiTE: Joint Curriculum in Teacher
Education
LLP/
ERASMUS6
NL, DE, CZ, HU,
FI, ES
2007–2010

učiteľ preprimárneho
a primárneho vzdelávania
Profesia „učiteľ preprimárnej
edukácie“ a „učiteľ primárnej
edukácie“ v dynamickom poňatí.
APVV5
SK, CZ, PL
2008–2010

učiteľ primárneho
vzdelávania
LLP/
ERASMUS
NL, AUT, POR,
PL, SLO, SE
2009–2011

EPTE: European Primary Teacher
Education

LLP/COMENIUS4
NL, DE, HU, CZ,
UK, FI, SK, EE,
2009–2012

začínajúci učiteľ
sekundárneho vzdelávania
(nižšieho a vyššieho)

učiteľ – expert
Učitel-expert: jeho charakteristiky
a determinanty profesního rozvoje
(na pozadí cizojazyčné výuky)
GA3

INNOTE: Induction for Novice
Teachers

Špeciﬁkum učiteľa
Názov projektu/výskumu
Typ projektu/
výskumu

CZ

2

Mnohí autori (vo väčšine prípadov americkí) sa vo svojich štúdiách a výskumoch venovali pozornosť
začínajúcim učiteľom. Vo svojich dielach uvádzajú výsledky svojich zistení o odchode učiteľov z ich
učiteľskej „reálnej a tzv. počiatočnej praxe“. Bližšie pozri, napr.: Murnane et al., 1991; Ingersoll,
Smith, 2003; Huling – Austin, 1990; Hafner, Owings, 1991.
Testy SAT sa využívajú v Spojených štátoch amerických. Bližšie pozri: http://www.satscores.us/;
http://www.act.org/aap/concordance; a iné.

2011–2013

1

Štáty

Začínajúci učiteľ ako absolvent pregraduálneho štúdia sa stretáva s množstvom
nástrah a problémov v praxi. Na vysokej škole študenti získavajú množstvo teoretických poznatkov, ako aj absolvujú prax v danom študijnom odbore. Ako uvádza
Gavora a Majerčíková (2012, s. 219) učiteľ „potrebuje solídny teoretický základ,

Roky
realizácie

2 Kto je začínajúci učiteľ?

Tabuľka 1
Prehľad niekoľkých zahraničných projektov/výskumov s problematikou učiteľa

„Špeciálna pedagogická disciplína“ zvaná pedeutológia sa zaoberá učiteľskou
profesiou skúmajúc „ciele, prostriedky, predpoklady a podmienky profesionálnych
činností učiteľov“ (Pavlík, 1985, s. 46).
Výrazným spôsobom sa v súčasnosti (znovu) objavuje, prípadne vyzdvihuje tzv.
kríza v učiteľskej profesii. Pedagogickú profesiu ohrozujú negatívne trendy, ako
napr. únik kvaliﬁkovaných pedagógov zo školstva, znižovanie sociálneho statusu,
burn-out efekt (vyhorenie) a pod. Významným fenoménom v pedagogickej teórií
a praxi sa stáva začínajúci učiteľ a jeho začleňovanie sa do školského prostredia
a spolu s ním aj problematika uvádzajúceho učiteľa.
Ako uvádzajú Smith a Ingersoll (2004) existuje niekoľko štúdií1 poukazujúcich
na skutočnosť, že viac ako 50 % novokvaliﬁkovaných učiteľov odchádza zo zamestnania do 5. rokov od svojho nástupu do učiteľskej praxe. Viaceré z nich uvádzajú
významnú súvislosť medzi pravdepodobnosťou učiteľovej schopnosti zapamätať
si a jeho získaným skóre v testoch, ako napr. v testoch SAT2. Tzv. nováčikovia,
ktorí sú považovaní za najlepších a najmúdrejších, sa stávajú zväčša tými, ktorí
odchádzajú zo školstva v prvých rokoch praxe.
Problematike začínajúceho učiteľa a jeho prvých rokov v školskom prostredí
sa v súčasnosti zaoberajú rôzne výskumy a projekty na medzinárodnej pôde (tabuľka 1).
Z tabuľky 1 vidieť zameranie medzinárodných projektov na učiteľa primárneho
i sekundárneho vzdelávania, avšak viaceré výskumy si za výskumný predmet zvolili
aj študentov učiteľstva.
Nasledujúce časti príspevku sa zaoberajú vymedzeniu pojmu začínajúci učiteľ
a stručnej charakteristike medzinárodného projektu INNOTE, nakoľko autorky
považujú túto problematiku za významnú z hľadiska komparácie začleňovania
začínajúceho učiteľa do školskej praxe v niekoľkých krajinách EÚ.
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ktorý získava na učiteľskej fakulte a v ďalšom profesijnom vzdelávaní, ktorý
podporuje dôveru jeho schopnostiam.“ Absolventská prax nie je vždy totožná
s realitou, v ktorej sa začínajúci učiteľ, ocitá. V mnohých prípadoch spoznáva
tzv. šok z reality7.
Začínajúci učiteľ sa na začiatku svojho profesijného štartu môže konfrontovať
s tromi okruhmi rozporov:
• „rozpor medzi vedomosťami a skúsenosťami;
• rozpor medzi osobnými ašpiráciami a potrebami organizácie;
• rozpor medzi aktuálnym postavením a perspektívou, ktorá ho čaká (Alan, 1989
In Kasáčová, 2004, s. 48-49 )“.
Kasáčová (2004, s. 49) vo svojej publikácii uvádza tzv. štvrtý okruh rozporov,
s ktorým sa v súčasnosti môže absolvent pregraduálneho štúdia na začiatku svojej
profesnej kariéry stretnúť. Ide o „rozpor medzi túžbou a potrebou zamestnať sa
a reálnou možnosťou nájsť pracovné miesto“.
Na Slovensku sa v súčasnosti začínajúcemu učiteľovi začína venovať viac pozornosti, zdôrazňuje sa význam i status tejto persóny, ako aj systém podpory zo
strany škôl, konkrétne podpora od uvádzajúceho učiteľa, riaditeľa školy a iných
pedagogických zamestnancov ako aj z legislatívnej strany, predovšetkým v zákone
č. 317/2009 Zb. o pedagogických zamestnancoch.

3 Medzinárodný projekt INNOTE alebo vysvetlenie akronymu
Medzinárodný projekt Európskej únie INNOTE, celým názvom Induction for Novice
Teachers (Začleňovanie začínajúcich učiteľov) sa realizuje tretí rok, participuje
v ňom osem európskych krajín. Do výskumu je celkom zapojených 13 partnerských
inštitúcií, ktorými sú: University of Groningen (NL), Dr. Nassau College (NL),
Karlova Univerzita v Prahe (CZ), Gymnázium Jiřího GuthaJarkovského (CZ), University of Joensuu (FI), Joensuun lyseon peruskoulu (FI), Univerzita Komenského
v Bratislave (SK), Základná škola Dr. Milana Hodžu (SK), University of Regensburg
(DE), St. Mariengymnasium Regensburg (DE), University of Edinburgh (UK),
Eszterházy Károly Főiszkola (HU) a University of Tartu (EE).
Projekt sa špecializuje na začleňovanie novo-kvaliﬁkovaných učiteľov sekundárneho vzdelávania (nižšieho i vyššieho). Zámerom projektu je získať poznatky z dokumentov, od samotných učiteľov o etablovaní začínajúcich učiteľov do školského
prostredia v jednotlivých krajinách. Zameriava sa aj na podporu vzájomného učenia
sa medzi inštitúciami vzdelávajúcich budúcich učiteľov a partnerskými školami
7
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v rámci krajín EÚ. Snahou je vytvoriť komplexnú „indukciu“ v podobe školiaceho
programu ako podporu a pomoc začínajúcim učiteľom krajín EÚ.
Terminologické vymedzenie pojmov
Jedným z cieľov príspevku je porovnať etablovanie začínajúceho učiteľa do školského prostredia v niekoľkých krajinách EÚ. Autorky v komparácií zvolili za
terminologické základy pojmy deﬁnované projektom INNOTE.
V rámci projektu INNOTE je začínajúci učiteľ deﬁnovaný ako pojem Newly
Qualiﬁed Teacher, skrátený tvar NQT. Ide o novo kvaliﬁkovaného učiteľa s menej
ako 1,5-ročnou praxou, t.j. priamou skúsenosťou získanou po učiteľskom vzdelaní. A zároveň ide o učiteľa, u ktorého nenasledoval žiaden doškoľovací program
(Deinum, 2010).
Ďalším významným pojmom, označujúcim dôležitú činnosť týkajúcu sa začínajúceho učiteľa, je terminologické spojenie začleňovanie začínajúceho učiteľa do
školskej praxe, etablovanie alebo uvádzanie. Pre potreby projektu sa zadeﬁnoval
terminologicky vymedzený pojem Induction.

4 Začínajúci učiteľ a jeho postavenie v legislatíve – komparácia
Autorky si ako základ pre výber krajín, v ktorých sa porovnáva súčasný stav začleňovania začínajúcich učiteľov v európskych krajinách (krajiny participujúce v projekte
INNOTE sú rozpísané v časti 3 tohto príspevku) stanovili nasledujúce kritériá:
1 partnerská krajina projektu INNOTE,
2 partnerskou krajinou sa spracoval zber dát o začleňovaní učiteľov do praxe
v danej krajine.
V nasledujúcej časti autorky priblížia pohľad šiestich krajín EÚ na začleňovanie
začínajúceho učiteľa do školského prostredia v kategórii „Historický kontext začínajúceho učiteľa vs. Súčasná legislatíva“. Porovnanie začínajúceho učiteľa a jeho
začleňovania sa do školskej praxe autorky uskutočnili z dokumentov získaných
jednotlivých krajín v rámci riešenia projektových úloh. Ku krajinám spĺňajúce vyššie
uvedené kritériá sme zaradili nasledujúce štáty (N=6): Holandsko (NL), Česko (CZ),
Fínsko (FI), Slovensko (SK), Nemecko-Bavorsko (DE) a Maďarsko (HU).
Historický kontext začínajúceho učiteľa vs. Súčasná legislatíva
V nasledujúcej tabuľke uvedieme výsledky získané z komparácie jednotlivých
krajín.

Pojem šok z reality vymedzil vo svojej publikácii Alan (1989).
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Tabuľka 2
Legislatívne postavenie začínajúceho učiteľa
Krajina

Postavenie začínajúceho učiteľa

Holandsko

História:
• nevenovala sa pozornosť začínajúcim učiteľom;
• v 90. rokoch sa začalo za podpory vlády zvyšovať vzdelávanie
učiteľov.
Súčasnosť:
• neexistujú formálne školiace materiály (na národnej úrovni);
• vláda vytvára tzv. stimulujúce programy zdôrazňujúce indukčnú
dobu učiteľa;
• individuálny priestor pre školy;
• realizácie začleňovania je rozšírená a žiadaná – nie je povinná;
• priestor pre projekty so zámerom podporovať začínajúcich učiteľov.

Česko

História:
• pred rokom 1989 - každý novo kvaliﬁkovaný začínajúci učiteľ mal
svojho uvádzajúceho učiteľa;
• „posledná“ tzv. oﬁciálna metodická podpora je z roku 1986;
• nebolo legislatívne ukotvené začleňovanie.
Súčasnosť:
• nie je formálny spôsob etablovania;
• školy si samé vytvárajú aktivity súvisiace so začleňovaním
začínajúceho učiteľa (na rozhodnutí riaditeľa školy).

Slovensko
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História:
• pred rokom 1989 – každý novo kvaliﬁkovaný začínajúci učiteľ mal
svojho uvádzajúceho učiteľa;
• „posledná“ tzv. oﬁciálna metodická podpora je z roku 1986;
• nebolo legislatívne ukotvené začleňovanie.
Súčasnosť:
• od r. 2009 – začleňovanie nadobudlo formálny charakter (Zákon
č. 317/2009, Smernica č. 19/2009);
• trvanie min. 3 mesiace – max. 2 roky;
• pridelený uvádzajúci učiteľ;
• školy si samé (riaditeľ spolu s uvádzajúcim učiteľom) vytvárajú
vlastný adaptačný program;
• ukončenie „skúškou“ – vo forme otvorenej hodiny – pred komisiou
(trojčlennou).

Nemecko-Bavorsko

História:
• žiadna spolková krajina Nemecka nemá formálne ukotvené obdobie
začínajúceho učiteľa.
Súčasnosť:
• legálne regulovaný začleňovací proces, ktorý je ukotvený
v BayLBG (tzv. legálne predpisy o vzdelávaní učiteľov v Bavorsku
z roku 1995) a v ZALG (právnych predpisoch pre vzdelávanie
a praktická príprava začínajúcich učiteľov v Bavorsku z roku 1992,
modiﬁkované v roku 2007) – začleňovacie obdobie je po dobu
24 mesiacov.

Fínsko

História:
• tzv. potreby začínajúcich učiteľov boli vyjadrené v 90. rokoch.
Súčasnosť:
• neexistuje formálny spôsob začleňovania;
• existujú vyhlášky o požiadavkách na odbornú spôsobilosť
pedagogických pracovníkov (z roku 1998);
• veľká autonómnosť v rozhodovaní pri používaní školiacich
programoch;
• školy vnímajú potrebu začleňovania učiteľov do praxe;
• odporúčanie ďalšieho vzdelávania učiteľov – každý učiteľ má právo
na tzv. indukčnú fázu odbornej prípravy.

Maďarsko

História:
• v minulosti nebolo legislatívne ukotvené začleňovanie.
Súčasnosť:
• formálne nie je vymedzená indukčná doba;
• každý začínajúci učiteľ má prideleného uvádzacieho učiteľa;
• považujú začínajúceho učiteľa do 3 rokov praxe;
• zákon z roku 2005 o študentoch učiteľstva;
• zákon z roku 2006 – uvádza aj výstupné požiadavky na
začínajúcich učiteľov.

Z tabuľky je viditeľné, že v podstate jedinou krajinou, kde je začínajúci učiteľ vymedzený v legislatíve, je práve Slovenská republika. Česká a Slovenská republika
majú historický kontext rovnaký z dôvodu spoločnej histórie. Viaceré krajiny – školy, aj keď nemajú legislatívne určenú povinnosť adaptačného vzdelávania, začleňovania do školskej praxe, si z vlastnej iniciatívy a potreby vytvárajú svoje projekty,
programy, prípadne sú akoby odkázané na medzinárodné a národné projekty, iné
organizácie, ktoré vytvoria podporné programy, ktoré by mohli v praxi využívať
(napr. Fínsko, Holandsko...).
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5 Záver
Výsledky komparácie ukázali, že ponímanie a postavenie začínajúcich učiteľov vo
viacerých krajinách EÚ v rámci historického kontextu i v súčasnosti nie je totožné.
Persóna učiteľa sa považuje za akéhosi „odovzdávateľa“ kultúrnych hodnôt novým,
mladým generáciám, z toho dôvodu je potrebné, aby sa začínajúci učitelia vedeli
začleniť do školskej praxe, mali podporu ako od uvádzajúcich učiteľov, riaditeľov
škôl, rodičov a v neposlednom rade i podporu zo strany legislatívnej. Porovnávané
krajiny tvoria súčasť EÚ, no napriek tomu nemajú v súčasnosti všetky štáty – školy – všetci začínajúci učitelia rovnaké podmienky pre svoj profesijný štart.
Z rôznych štatistických prieskumov, vedeckých a pedagogických výskumov je
zrejmé, že učitelia vo Fínsku sú v porovnaní s inými členskými krajinami vyššie
ohodnotení, učitelia i žiaci získavajú v hodnotení vysoké skóre, menej začínajúcich
učiteľov odchádza zo školského sektoru, no aj napriek tomu nemajú legislatívne
ukotvenú podporu a začleňovanie začínajúcich učiteľov. Dôležité je zamyslieť sa,
prečo to v niektorých krajinách funguje a v iných nie.

3.2 ADAPTAČNÝ PROGRAM
PRE ZAČÍNAJÚCEHO UČITEĽA –
POMOC ALEBO POVNNOSŤ?
Alena Lampertová
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na systém pomoci začínajúcemu učiteľovi na
Slovensku. Pri vstupe do praxe nastupuje začínajúci učiteľ na adaptačné vzdelávanie,
ktoré prebieha podľa programu adaptačného vzdelávania. Dôležitou otázkou je, či
dokument skutočne plní funkciu pomoci začínajúcemu učiteľovi, alebo sa stáva len
akousi legislatívnou povinnosťou? Preto príspevok pojednáva o programoch adaptačného vzdelávania, ktoré sú prostriedkom formálneho vzťahu medzi začínajúcim
a jeho uvádzajúcim učiteľom na Slovensku. Prostredníctvom obsahovej analýzy
adaptačných programov a interview príspevok poukazuje na to, ako sa zhotovujú
programy adaptačného vzdelávania a ako sa v praxi realizujú.
Kľúčové slová: začínajúci učiteľ, uvádzajúci učiteľ, adaptačné vzdelávanie, program adaptačného vzdelávania

Úvod
Téma začínajúceho učiteľa nie je nová. Rad autorov sa jej venoval, no vzhľadom
na uskutočnené zmeny v legislatíve, ktoré súvisia so zavedením kontinuálneho
vzdelávania na Slovensku, je jej v súčasnosti venovaného viac časopiseckého
priestoru i odborných diskusií.
Každá krajina hľadá najvhodnejší systém pomoci pri začleňovaní začínajúceho
učiteľa do školského prostredia. Na Slovensku sa takýto systém legislatívne podchytil v roku 2009. V jeho kontexte začínajúci učiteľ po nástupe do pedagogickej
praxe začína adaptačné vzdelávanie, ktoré je prvou fázou kontinuálneho vzdelávania.
Kontinuálne vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania, ktorého snahou je
myšlienka sprevádzajúca neustále vzdelávanie sa a zdokonaľovanie profesijných
kompetencií učiteľa.

1 Adaptačné vzdelávania ako súčasť kontinuálneho
vzdelávania na Slovensku
Po nástupe do praxe začína učiteľ svoje kontinuálne vzdelávanie ako začínajúci
pedagogický zamestnanec. V súčasnosti rozlišujeme na Slovensku nasledovné
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druhy kontinuálneho vzdelávania (§35 zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch):
• adaptačné vzdelávanie,
• aktualizačné vzdelávanie,
• inovačné vzdelávanie,
• špecializačné vzdelávanie,
• funkčné vzdelávanie,
• kvaliﬁkačné vzdelávanie.
Adaptačné vzdelávanie, prvá fáza kontinuálneho vzdelávania, je jediná povinná
etapa pre každého učiteľa. Začínajúci učiteľ nastupujúci do učiteľského zamestnania ihneď začína svoje adaptačné vzdelávanie, ktoré je realizované školou, na
ktorej začínajúci učiteľ pôsobí. Prvým krokom začínajúceho učiteľa je prihlásiť sa
u riaditeľa školy na adaptačné vzdelávanie, ktoré trvá spravidla rok, najviac však
dva roky. Počas tohto procesu dostáva prideleného uvádzajúceho učiteľa.

2 Postavenie uvádzajúceho učiteľa v adaptačnom vzdelávaní
začínajúceho učiteľa
Uvádzajúcim učiteľom na Slovensku môže byť len učiteľ s prvou atestáciou a aspoň
päťročnou praxou. Keď vstúpil do platnosti zákon č. 317/2009 o pedagogických
a odborných zamestnancoch, vystúpil na povrch problém. Nie každá škola mala
učiteľa (učiteľov), ktorý by spĺňal podmienku prvej atestácie. Preto sa stávalo, že
túto funkciu preberal riaditeľ školy. Keďže dopyt po uvádzajúcich učiteľoch bol
vyšší, ako ponuka, nebolo výnimočné, že viacerí začínajúci učitelia mali toho istého
uvádzajúceho učiteľa. Niekedy dokonca neboli aktéri procesu uvádzania z jednej
školy. V tom prípade je len ťažko zhodnotiteľné, v akej frekvencii a v akej kvalite
prebehlo uvádzanie začínajúceho učiteľa. Vplyvom globalizačnému fenoménu,
akým internet bezpochyby je, sa v praxi využíva aj elektronická pošta (e-maily) ako
uľahčenie komunikácie medzi uvádzajúcim a začínajúcim učiteľom. V tomto prípade
je však vysoký predpoklad, že sa začínajúci učiteľ obracia na svojho uvádzajúceho
učiteľa len v prípade problému, kritickej situácie. Negatívnou stránkou prevažne
internetovej komunikácie prostredníctvom e-mailov medzi začínajúcim a uvádzajúcim učiteľom je, že ten, kto píše, nemusí dostať okamžitú odpoveď. Z komunikácie
sa vytráca dynamickosť a stáva sa len akousi formou získavania reﬂexie.
Úlohou uvádzajúceho učiteľa je dohliadať na priebeh celého adaptačného
vzdelávania a celkový proces začleňovania začínajúceho učiteľa do školského
prostredia. Uvádzajúci učiteľ vypracuje v spolupráci s riaditeľom adaptačný program, ktorý by mal byť zhotovený podľa rámcového programu adaptačného vzdelávania vydaného ministerstvom. Vplyv uvádzajúcich učiteľov je významným
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faktorom v procese uvádzania. Práve oni priebežne monitorujú počas adaptačného vzdelávania pedagogickú činnosť začínajúcich učiteľov. Medzi ich úlohy
patrí priebežné realizovanie pedagogických pozorovaní (vzájomné hospitácie)
a rozbor odučených hodín, poskytujú im spätnú väzbu a pravidelné konzultácie.
2.1 Kooperácia začínajúceho a uvádzajúceho učiteľa
Kvalita spolupráce medzi dvoma ľuďmi závisí okrem iného od charakteru vzťahu,
aký medzi nimi prebieha. Z legislatívneho hľadiska je vzťah začínajúceho a uvádzajúceho učiteľa predurčený na to, aby bol profesionálny a asymetrický, pretože
uvádzajúci učiteľ je ten, ktorý by mal začínajúceho učiteľa usmerňovať počas
jeho začleňovania do školského prostredia. Na jednej strane stojí legislatívny,
profesionálny vzťah a na druhej strane to, ako si začínajúci a uvádzajúci učiteľ
spolu rozumejú i po ľudskej stránke. Ak si po ľudskej stránke nerozumejú, ich
vzťah ostáva formálnym. Začínajúci učiteľ sa so svojimi otázkami neobracia len
na uvádzajúceho učiteľa, ale aj na iných kolegov. Pokiaľ z určitých dôvodov stráca
začínajúci učiteľ voči svojmu formálnemu uvádzajúcemu učiteľovi dôveru, alebo má
jednoducho pocit, že si nerozumejú, môže sa stať, že jeho rolu pomocníka preberá
iný pedagogický zamestnanec. Vtedy však už ide o preberanie role neformálneho
uvádzajúceho učiteľa.
V procese uvádzania sa neučí len začínajúci učiteľ, ide o recipročný vzťah. Pri
vzájomných diskusiách o učiteľskej stratégii vo výučbe sa môže začínajúci, ale aj
uvádzajúci učiteľ naučiť mnoho. Subjektívny pohľad jedinca, rozdiel v počte rokov
praxe (skúsený pohľad verzus zidealizované predstavy), predpokladaný vekový
rozdiel – to sú tri z mnohých rozdielností, ktoré predurčujú ich vzájomný vzťah
k tomu, aby bol pre obe strany prospešný.
Na základe spolupráce začínajúceho a uvádzajúceho učiteľa primárneho vzdelávania rozlišuje Osúch (1994, s. 233) tri kategórie z pohľadu toho, ako sa uvádzajúci
učiteľ začínajúcemu venuje:
1. Uvádzajúci učiteľ necháva začínajúcemu učiteľovi maximum samostatnosti, no
pritom mu ochotne nezištne pomáha a radí, keď to potrebuje.
2. V druhej kategórii je vzťah, ktorý je založený na samostatnej práci učiteľa.
Uvádzajúci učiteľ neposkytuje odbornú pomoc, ktorá začínajúcemu učiteľovi
chýba.
3. Uvádzajúci učiteľ vťahuje začínajúceho učiteľa do svojho direktívneho štýlu.
Majerová (2011, s. 5) ich obohatila o ďalšie dve skupiny.
4. Začínajúci a uvádzajúci učiteľ mávajú pravidelné konzultácie, no začínajúci
učiteľ robí často prácu aj za uvádzajúceho učiteľa, ktorú on pre neho pripraví.
5. Uvádzajúci učiteľ nie je ochotný pomôcť začínajúcemu učiteľovi. V tom prípade
buď začínajúci učiteľ vyhľadá niekoho iného, alebo si musí poradiť sám.
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V každom z uvedených spôsobov prevedenia uvádzania začínajúceho učiteľa uvádzajúcim učiteľom by si obaja aktéri mali uvedomiť, že štýl svojho správania môžu
meniť.

3 Adaptácia začínajúceho učiteľa v školskom
prostredí
Pri adaptácii začínajúceho učiteľa na školské prostredie majú významnú úlohu
mechanizmy sociálneho učenia. Pre sociálne učenie je charakteristické, že učenie
vzniká v interakcii s inými ľuďmi. Práca učiteľa patrí medzi tie, pri ktorých je učiteľ
priam neustále v procese sociálnych interakcií, či už so žiakmi, kolegami, vedením
školy, nepedagogickými zamestnancami v škole, s rodičmi.
Pri nástupe do praxe je začínajúcemu učiteľovi pridelený uvádzajúci učiteľ
a práve on by mal byť nápomocný pri jeho jednoduchšom adaptovaní sa v škole.
Adaptovanie závisí vo veľkej miere i na tom, ako je človek adaptabilný. Proces
pracovnej adaptácie, ktorá začína adaptabilitou a končí adaptovanosťou (obrázok
1), rozpracovali Štikar, Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec (2003). Začínajúci učiteľ
vstupuje do školy s určitou adaptabilitou a očakáva sa od neho, že sa rýchlo adaptuje,
teda že sa rýchlo prispôsobí novému prostrediu a zvládne nároky, ktoré sú na neho
kladené už od prvého dňa. Keď dosiahne pracovnú adaptáciu, neznamená to automaticky i to, že dosiahol sociálnu adaptáciu. Pri pracovnej adaptácii začínajúci učiteľ
získava prehľad o chode školy, poznáva štruktúru pracovných vzťahov v systéme,
oboznamuje sa s legislatívou a podobne. Popri tom možno sociálnu adaptáciu chápať
ako proces „prispôsobenia sa človeka novým sociálnym podmienkam“, sociálnym
vzťahom. (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 2003, s. 11) Zo psychologického
hľadiska zahrňuje adaptácia „prispôsobenie sa správania, myslenia, vnímania,
postojov.“ (Hartl, Hartlová, 2004, s. 15)

Obrázok 1. Proces adaptácie jedinca na prostredie
Obrázok 1. Proces
adaptácie jedinca na prostredie
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Za�ínajúci u�ite� však nemusí dospie� do stavu adaptovanosti na školské prostredie, �i
už z dôvodu nepochopenia kultúry školy (alebo nechcenia pochopenia z dôvodu nestotožnenia
sa s danou kultúrou školy), nedorozumeniam s kolegami, nezhodami s uvádzajúcim u�ite�om,
riadite�om, kvôli problémom so žiakmi, alebo prosto z vlastného presved�enia o zlom výbere
povolania, prípadne iné.

Začínajúci učiteľ však nemusí dospieť do stavu adaptovanosti na školské prostredie,
či už z dôvodu nepochopenia kultúry školy (alebo nechcenia pochopenia z dôvodu
nestotožnenia sa s danou kultúrou školy), nedorozumeniam s kolegami, nezhodami
s uvádzajúcim učiteľom, riaditeľom, kvôli problémom so žiakmi, alebo prosto
z vlastného presvedčenia o zlom výbere povolania, prípadne iné.

4 Program adaptačného vzdelávania začínajúceho
učiteľa primárneho vzdelávania
Prostriedkom v procese adaptačného vzdelávania, v ktorom sa zo začínajúceho
učiteľa stáva samostatný pedagogický zamestnanec, je Program adaptačného vzdelávania (PAV). Ten možno chápať ako cieľový dokument adaptačného vzdelávania
konkrétneho začínajúceho učiteľa, ktorý vychádza z Rámcového programu adaptačného vzdelávania (RPAV). Dokument poskytuje podporu (i oporu), ktorá je práve
v kariérnych začiatkoch učiteľskej profesie mimoriadne dôležitá. Štúdia Smitha
a Ingersolla (2004) z roku 1999-2000 poukazuje na to, že až 50 % nových učiteľov
opustí svoje zamestnanie počas prvých piatich rokov. Zistili, že učitelia (učiaci na
prvom i na druhom stupni základných škôl), ktorí boli počas prvého roku v škole
podporovaní, mali menší sklon k tomu, že odídu zo školy. Procesu uvádzania, ako
cieľavedomému procesu pomoci začleňovania začínajúceho učiteľa do školskej
praxe, sa venovala veľká pozornosť už v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a to najmä v USA. Na Slovensku upravovala proces uvádzania začínajúceho
učiteľa do praxe vyhláška v roku 1977. V súčasnosti PAV legislatívne upravujú
nasledovné dokumenty:
• zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch;
• vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
• smernica MŠ SR č. 19/2009-R, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného
vzdelávania.
Podľa Smernice č. 19/2009 je obsahom programu adaptačného vzdelávania „súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností a postupov špeciﬁckých pre
vykonávanie činností, ktoré pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec
nemohol získať predchádzajúcim vzdelávaním“.
Legislatívne je rámcovo stanovené, ako má prebiehať adaptačné vzdelávanie.
Ako však v praxi tento proces prebieha? Ďalšia časť príspevku hľadá odpovede na
to, ako chápu adaptačné programy uvádzajúci učitelia, ako sa v praxi realizujú a ako
sa reálne zhotovujú. Cieľom nie je realizovať širokospektrálnu analýzu, ale vniknúť
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pod povrch legislatívy, nazrieť do praxe a nastoliť nové otázky. Výskumnými
metódami k naplneniu výskumných otázok sú obsahová analýzy PAV a interview
s uvádzajúcimi učiteľmi prostredníctvom otvorených otázok. Výskumník sa zameral
na oblasť primárnej pedagogiky (uvádzajúci učitelia primárneho vzdelávania a PAV
pre začínajúceho učiteľa primárneho vzdelávania).
4.1 Analýza programov adaptačného vzdelávania
Základný súbor v procese získavania programov adaptačného vzdelávania nie je
veľký, nakoľko legislatívny systém pomoci začínajúcemu učiteľovi funguje na
Slovensku dva školské roky a nie každý študent, ktorý skončil odbor v primárnej
pedagogike, nastúpil do učiteľského zamestnania. Neexistuje tiež dostupný zoznam
škôl s evidovanými začínajúcimi učiteľmi. Preto bol zvolený nasledovný postup
dostupného výberu:
1. Osloviť e-mailom riaditeľov na základných cvičných fakultných školách PdF
UK (N=27).
2. Osloviť e-mailom riaditeľov ostatných základných škôl v Bratislave.
3. Osloviť známych, ktorí poznajú základné školy, kde prebieha, alebo prebiehalo
adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa primárneho vzdelávania.
Spolu bolo oslovených 65 základných škôl. Niektorí riaditelia neboli ochotní
sprístupniť ich programy adaptačného vzdelávania pre výskumné účely. Výberový
súbor tvorilo celkovo 10 získaných programov adaptačného vzdelávania. Z interview
s uvádzajúcimi učiteľmi, ktoré bolo realizované až po obsahovej analýze, sa ukázalo, že až štyri PAV sa zhotovovali v procese samotného adaptačného vzdelávania
začínajúceho učiteľa (najskôr po troch mesiacoch) a dva až po jeho skončení.
Pri obsahovej analýze boli zvolené nasledovné kategórie zameriavajúce sa na
obsah programov adaptačného vzdelávania, ktoré sú zahrnuté v RPAV na Slovensku:
1. Základné vedomosti – organizácia a štruktúra školy, záväzné právne predpisy,
podmienky a potreby školy.
2. Podrobné vedomosti – ŠVP, dokumentácia, pracovný a organizačný poriadok
školy, fungovanie informačného systému školy, BOZP a registratúrny poriadok
školy.
3. Zručnosti, samostatne využívať vedomosti v praxi – plánovanie VH, vytýčenie
vých.-vzdel. cieľov, využívanie didaktickej techniky, komunikácia s rodičmi
a pod.
Prostredníctvom obsahovej analýzy autor príspevku zistil, že v obsahoch PAV sa
často nachádzajú doslova prepísané pasáže z RPAV. Zistenie podporuje myšlienku,
že PAV neodrážajú individuálne potreby začínajúceho učiteľa, ako by to malo byť.
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Tiež to naznačuje skutočnosť, že zhotoveniu dokumentu je venované minimum
časovej dotácie. Dôležitým zistením je i to, že v analyzovaných dokumentoch absentuje podpora sebareﬂexie smerom k začínajúcim učiteľom. Na nízku schopnosť
reﬂexie a sebareﬂexie u začínajúceho učiteľa upozorňovali už Penso, Shoham,
Shiloah (2001) aj Šimoník (2009). Obzvlášť v učiteľskej profesii by mal mať učiteľ
vysokú schopnosť reﬂexie, sebareﬂexie, aby to dokázal odovzdať svojim žiakom,
a práve preto by mal byť v tomto smere podporovaný.
Interview poukazuje na to, že uvádzajúci učitelia, ktorí zhotovujú PAV v čase
nástupu začínajúceho učiteľa do praxe i tí, ktorí ho robia spätne, ho chápu skôr
ako ďalšiu formálnu záťaž, ktorej zmysel nepochopili, alebo ho nepovažujú za
dôležitý.

5 Odporúčania uvádzajúcich učiteľov k procesu
adaptačného vzdelávania
Uvádzajúcich učiteľov sa výskumník pýtal, čo považujú za výhody a nevýhody
v PAV. Výhodu vidia uvádzajúci učitelia len vo vzájomných hospitáciách, ktoré sa
musia realizovať počas adaptačného vzdelávania. Hospitácie im poskytujú spätnú
väzbu, ktorá je pre prácu učiteľa potrebná. Každý jeden uvádzajúci učiteľ poznamenal, že aj bez legislatívneho systému pomoci začínajúcemu učiteľovi, ktorá mu je
poskytnutá prostredníctvom PAV, by ju dostal v inej forme. Najväčšou nevýhodou
PAV vidia v tom, že sú to podľa ich slov „ len ďalšie papierovačky, ktoré vymysleli
ľudia tam hore“. Za nedomyslené považujú aj záverečné hodnotenie adaptačného
vzdelávania. Na to, aby začínajúci učiteľ úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,
absolvuje otvorenú hodinu a uvádzajúci učiteľ na neho napíše hodnotiacu správu
o úrovni jeho profesijných kompetencií. Následne môže začínajúci učiteľ ukončiť
pohovorom pred trojčlennou komisiou adaptačné vzdelávanie a stať sa samostatným pedagogickým zamestnancom. Jedna z učiteliek povedala: „ako mám skúšať
niekoho zákony, ktoré ani sama neviem. Nie je to postavené na hlavu? Veď my nie
sme právnici. Čo potrebujem, to si vyhľadám. Dôležité je, že viem, kde to mám
hľadať.“ Učiteľka narážala na, podľa nej, prehnanú potrebu ovládať podrobne
legislatívu. Ďalšia uvádzajúca učiteľka povedala, že „ak by dodržiavala legislatívu na 100 %, unikol by samotný proces výučby“ a že požiadavky na začínajúceho
učiteľa sú „nadsadené“.
Za nedomyslené považujú záverečné písanie hodnotiacej správy. Podľa troch
učiteliek je neobjektívne. Učiteľky by uvítali, keby bola vytvorená hodnotiaca škála
(napr. 1-5) k jednotlivým kategóriám – čo má začínajúci učiteľ ovládať. Jedna z nich
navrhla, aby sa výsledky s hodnotením potom spätne vracali na vysokú školu, kde
sa začínajúci učiteľ vzdelával, aby mala aj vysoká škola spätnú väzbu.
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Po kritickom zhodnotení PAV sa mali uvádzajúce učiteľky zamyslieť nad tým,
čo by v PAV upravili. Na základe odpovedí v interview by uvádzajúce učiteľky
navrhovali:
• Vytvoriť reálny priestor pre hospitácie počas výučby. (Po odpozorovanej hodine
má nasledovať rozbor. Počas prestávky majú učitelia primárneho vzdelávania
väčšinou iné povinnosti – príprava na ďalšiu hodinu, dozor. Čiastkovým východiskom je požiadať kolegyňu o hodinové suplovanie. Efektívne by bolo, ak by
na tento problém myslel ten, kto organizuje rozvrh hodín pre celú školu.)
• Zabezpečiť konkrétnu štruktúru záverečného hodnotenia začínajúceho učiteľa.
(Uvádzajúce učiteľky navrhovali vytvorenie hodnotiacej škály, aby bolo hodnotenie presnejšie. Každý človek má však iné kritérium na to, aké dá dotyčnému
hodnotenie.)
• Začleniť do vysokoškolského štúdia predmet, ktorý by sa zameriaval na znalosť
legislatívy – práva a povinnosti učiteľa. (Predišlo by sa tak skúšaniu v oblasti
legislatívy v záverečných skúškach adaptačného vzdelávania.)
• Udeliť kredity uvádzajúcemu učiteľov za to, že poskytuje uvádzanie začínajúcemu učiteľovi.

zať. Kvalita začleňovania začínajúceho učiteľa uvádzajúcim učiteľom bude vždy
závisieť od toho, ako k tomu obaja aktéri budú pristupovať, do akej miery sa budú
tolerovať a akceptovať, ako si budú vzájomne dôverovať.

Okrem hore uvedených bodov by bolo dobré zvážiť organizáciu vzájomných
hospitácii počas adaptačného vzdelávania. Učiteľ primárneho vzdelávania býva
zároveň triednym, ktorý učí väčšinou všetky vyučovacie predmety vo svojej triede.
Vzájomné hospitácie sú z tohto pohľadu náročným procesom na organizáciu. Bolo
by vhodné vytvoriť reálny priestor (upraviť rozvrh) pre hospitácie, a následne pre
ich analýzu. Tiež by bolo vhodné zaradiť reﬂexívne a sebareﬂexívne techniky do
adaptačného vzdelávania, napríklad písanie denníka začínajúceho učiteľa, portfólio,
nahrávanie na kameru a podobne.

6 Záver
Legislatívny systém pomoci začínajúcemu učiteľovi upravuje, ako by malo
prebiehať adaptačné vzdelávanie, no nie vždy to odráža samotnú realitu. Pokiaľ
učitelia nemajú zvnútornenú predstavu o tom, že PAV je dôležitý a má svoj význam,
nebudú sa podľa neho riadiť, i keď ide o legislatívu. Je možné predpokladať, že táto
nevôľa k novinkám nesúvisí len s navýšením práce pre učiteľov, ale aj s tým, že sa
z ich pohľadu nevenovalo tejto problematike dostatok priestoru pred jej samotným
„spustením“, ako je tomu napríklad v Českej republike. Príspevok naznačuje, že
z pohľadu uvádzajúcich učiteľov je PAV pre nich skôr povinnosť. Nie sú úplne
skeptickí, no majú voči nemu výhrady. Sami však uznávajú, že začínajúci učiteľ sa
má o čo vďaka PAV vo svojich učiteľských začiatkoch oprieť, má z čoho vychád-
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3.3 KOMPARÁCIA SYSTÉMOV UVÁDZANIA
ZAČÍNAJÚCEHO UČITEĽA DO PRAXE
V PREPRIMÁRNOM A PRIMÁRNOM PROSTREDÍ
Eva Csandová
Abstrakt: Príspevok je zameraný na porovnanie systému pomoci začínajúcim učiteľom v prostredí základnej a materskej školy. Pozornosť upriamime na postavenie
a úlohu uvádzajúceho učiteľa v procese etablovania začínajúceho učiteľa v týchto
dvoch prostrediach. Priblížime jednotlivé koncepcie a pomocou pološtruktúrovaného interview aj ich uvedenie do pedagogickej praxe. Výpovede učiteľov ako
aj komparatívna obsahová analýza dokumentov a legislatívnych usmernení nám
poslúžia pri spracovaní výsledkov a záverov.
Kľúčové slová: začínajúci učiteľ, uvádzajúci učiteľ, základná škola, materská
škola, systém pomoci, etablovanie, adaptačný program

Úvod
Postavenie učiteľa sa v posledných rokoch na Slovensku transformovalo.
Za zmenami boli nielen aktuálne okolnosti v spoločnosti vplývajúce na situáciu v školstve, ale aj nové, školskou reformou nastolené legislatívne podmienky. Jednou z množstva riešených oblastí v školstve bolo i vytvorenie koncepcie
profesijného rozvoja učiteľov vsadenej do nového kariérneho systému. Tento
systém rieši tiež problematiku modelu uvádzania začínajúcich učiteľov do praxe, ktorý bol prvý krát ako povinná špeciﬁcká forma riadenej nástupnej praxe
a ako prvý stupeň jednotného systému ďalšieho vzdelávania učiteľov u nás ukotvený v zákone z roku 19771, ale po revolúcii v roku 1989 prestal fungovať. Na
Slovensku bol teda nahradený až nedávno novým zákonom2 (v ČR ostal až doteraz
nenahradený).
V súvislosti s uvádzaním začínajúceho učiteľa vznikajú však dilemy rôzneho
charakteru, a to počnúc ﬁlozoﬁckým a odbornými, končiac legislatívnymi. Sú to
otázky týkajúce sa pozície, roly a spoločnosťou (školou) očakávaného vystupovania
uvádzajúceho učiteľa, ale aj problémy s uplatňovaním novej legislatívy. Má byť
1
2

Vyhláška MŠ SSR č. 80/1977 ZB., čiastka 24 o jednotnom systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov
a ostatných pedagogických pracovníkov.
Zákon č. 317/2009 Zb., o pedagogických pracovníkoch a odborných pracovníkoch.
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uvádzajúci učiteľ v prostredí konkrétnej školy expertom so svojskými, no úspešnými
spôsobmi? Alebo má byť naopak „z radu nevyčnievajúcim“ odovzdávateľom prevažujúceho spôsobu myslenia a konania, akýmsi návodom pre začínajúceho učiteľa,
ako zapadnúť a pritom i naplniť potreby školy? Tieto otázky si môže v podstate
položiť každý učiteľ, nielen ten uvádzajúci, takisto ako otázky týkajúce sa spôsobu interakcie s ostatnými, v našom prípade so začínajúcim učiteľom. Má učiteľ
vystupovať z pozície autority, poučujúceho experta alebo má byť facilitátorom,
ktorý len sleduje, potom podnecuje, podporuje? (40, Majerčíková) Taktiež sa čoraz
výraznejšie začínajú v praxi rysovať problémy s uplatňovaním legislatívy, a tak je
na mieste aj otázka, či podmienky vytvorené školským zákonom sú postačujúce
a rovnako férové pre materské i pre základné školy.

1 K vymedzeniu procesu uvádzania
Z hľadiska procesu uvádzania začínajúceho učiteľa je pre nás podstatným najmä zákon
o pedagogických zamestnancoch z roku 2009, nazývaný tiež prvým profesijným
zákonom, ktorý vymedzuje postavenie a úlohu uvádzajúceho učiteľa. Podrobnosti
ďalej upravuje vyhláška MŠ SR č. 445/2009 a na hlbšie usmernenie bola vydaná
i Smernica č. 19/2009.
Podľa tohto zákona (317/2009) môže teda špecializovanú činnosť uvádzajúceho
pedagogického zamestnanca vykonávať samostatný pedagogický alebo odborný
zamestnanec s prvou, alebo aj druhou atestáciou súčasne s výkonom vlastnej pedagogickej činnosti. Jeho povinnosti a zodpovednosti sú rámcovo dané zákonom.
Kariérovú pozíciu je riaditeľ školy povinný zapracovať do štruktúry kariérových
pozícií a personálnej dokumentácie. Vymedzenie hlavných činností, zodpovedností, právomocí, povinností, úloh a pracovných podmienok je súčasťou popisu
pracovného miesta pedagogického zamestnanca v kariérovej pozícii uvádzajúceho
pedagogického zamestnanca. Popri svojej bežnej pedagogickej činnosti uvádzajúci
učiteľ súbežne:
• participuje na tvorbe programu adaptačného vzdelávania a zodpovedá za jeho
realizáciu v súlade s vypracovaným a schváleným plánom adaptačného vzdelávania, na ktorého príprave sa tiež aktívne podieľal;
• koordinuje priebeh adaptačného vzdelávania s jednotlivcami a organizačnými
zložkami školy;
• vedie evidenciu a robí záznam z adaptačného vzdelávania a priebežne monitoruje
jeho priebeh;
• poskytuje autentickú spätnú väzbu (v reálnom čase);
• organizuje začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi pedagogické pozorovanie vlastnej edukačnej činnosti na otvorených, komentovaných hodinách
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•
•
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a realizuje pedagogické pozorovanie na vyučovacích hodinách začínajúceho
pedagogického zamestnanca;
robí rozbor otvorených hodín a sprostredkúva začínajúcemu učiteľovi skúsenosti
a ponúka riešenia konkrétnych pedagogických situácií;
metodicky vedie začínajúceho pedagogického zamestnanca – pomáha mu pri
samo vzdelávaní;
sprostredkováva súčinnosť s kolegami pre potreby pedagogického pozorovania
a tímovej práce;
zabezpečuje spoluprácu s inštitúciami kontinuálneho vzdelávania učiteľov
s cieľom zabezpečiť pre začínajúceho pedagogického zamestnanca informácie,
workshopy, semináre;
vyhodnocuje priebeh adaptačného vzdelávania a konzultuje ho so začínajúcim
pedagogickým zamestnancom;
je členom trojčlennej skúšobnej komisie pri ukončovaní adaptačného vzdelávania;
vypracuje záverečnú správu o úrovni osvojenia si profesijných kompetencií
samostatného učiteľa.

2 Východiská výskumu
Pre náš výskum je podstatným teoretickým východiskom vedný odbor pedeutológia,
ktorý je zameraný na učiteľskú profesiu z hľadiska jej prípravy, obsahu a spoločenskej funkcie (Kasáčová, 2004). Učiteľská profesia je nesmierne náročným povolaním a proces trvajúci v podstate od začiatku štúdia budúceho pedagóga až po jeho
vypracovanie sa na experta má dlhodobý charakter. Je častou realitou, že napriek
dobrej pedagogickej príprave sa cíti začínajúci pedagóg „stratený“ pri svojom
nástupe do práce a ak sa mu nepodá pomocná ruka, často už po mesiaci odchádza
nielen z daného pracoviska, ale i zo školstva. Uvádzajúci učiteľ má teda podstatnú
rolu v procese etablovania začínajúceho „nováčika“ a ako skúsenejší kolega dokáže
poradiť pri riešení problémov, s ktorými sa tento na začiatku kariéry stretáva.
Z epistemologického hľadiska vychádzame zo sociálneho konštruktivizmus, ktorý
považuje realitu za špeciﬁcky a lokálne konštruovanú a po formálnej i obsahovej
stránke závislú na individuálnej osobe (v našom prípade uvádzajúci učiteľ) alebo
skupine ľudí (vedenie školy) (Hendl, 2008). Človek si teda konštruuje poznanie
v interakcii s prostredím. Učiteľ – expert vystupuje v roli spolupracovníka, poradcu,
moderátora a mentora a začínajúci učiteľ je v roli „učňa u majstra“. Z tohto pohľadu
je pre nás zaujímavá i socio-kognitívna teória A. Banduru, pri ktorej je kladený dôraz
na významnú úlohu „sociálnej interakcie v mechanizmoch učenia“ (Bertrand, 1998).
Sociálno-kognitívna teória Banduru (1997) založená na vplyve sociálnych systémov
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vychádza z predpokladu, že hodnotový a normový systém každého učiteľa má svoj
pôvod v rôznych zdrojoch vplyvu. No to, prečo sa aj relatívne rovnorodé podskupiny riadia podľa navzájom odlišných noriem nedokáže samotná teória sociálnych
systémov vysvetliť. Rôzni ľudia sa môžu správať podľa rôzne stanovených noriem.
Ak má človek možnosť sledovať ľudí, ktorí sa správajú podľa rôznych noriem,
proces sociálneho učenia sa je komplexnejší (Bandura, 1997). Rozdiely vo vplyve
tu vznikajú aj preto, že učitelia zároveň s vlastným hodnotovým rebríčkom dbajú
i na to, aby sa v danej spoločnosti dodržiavali inštitucionálne nariadenia. Je tiež
dôležité uvedomiť si, že schopnosti ľudí sú veľmi rozdielne. Preto si musia vybrať
z mnohých vzorových alternatív tie normy, ktoré im poslúžia ako meradlo, ktorým
budú hodnotiť vlastné správanie. V tomto smere by nám túto teóriu iste odsúhlasili
i tí začínajúci učitelia, ktorých viac a výraznejšie ovplyvnil ich kolega „na triede“
než im pridelený uvádzajúci učiteľ, ktorý často nie je zároveň aj ich „triednym“
kolegom, ako by sa snáď žiadalo.
Podľa Banduru (1997) je teda potrebné vychádzať z troch faktorov, ktoré sa
neustále vzájomne ovplyvňujú, a to správanie, vnútorné dianie osobnosti a vonkajšie prostredie. Tento ustavične sa opakujúci proces nazýva Bandura „triadický
recipročný determinizmus (1997, s. 6). V súlade so socio-kognitívnou teóriou je
z nášho pohľadu dôležitý vplyv uvádzajúceho učiteľa, a pretože berieme do úvahy,
že sociálne učenie je nepretržitým procesom a môže byť modiﬁkované aj v najbežnejšej situácii, ľahko sa nám aplikuje na celý proces adaptačného vzdelávania,
ktorý je pre začínajúceho učiteľa povinný a ktorý koordinuje, realizuje a na jeho
tvorbe participuje uvádzajúci učiteľ.

3 Cieľ a metodológia výskumu
Cieľom bolo priblížiť a porovnať proces uvádzania začínajúceho učiteľa v materských a základných školách a konfrontovať legislatívou požadované aspekty s reálnou skutočnosťou. Našou snahou bolo hlbšie preniknúť do reality uvádzajúcich
učiteľov v týchto dvoch prostrediach a zistiť, či tu existuje zhoda, alebo naopak.
Hlavnou výskumnou metódou bolo štruktúrované interview, jeho následný
prepis, kódovanie a vyhodnotenie. Pri kódovaní sme použili in vivo kódy, čo znamená, že ako kódy fungujú niektoré výrazy, ktoré používajú sami respondenti
(Švaříček, Šeďová, 2007, s. 215). Doplnkovou metódou bola obsahová analýza
produktov – programov adaptačného vzdelávania.
Pri tvorbe štruktúry a základných tém použitých v interview sme vychádzali
z nasledujúcich otázok:
– Aké je postavenie uvádzajúceho učiteľa v jednotlivých prostrediach?
– Aké sú očakávané a žiadané predpoklady pre osobnosť uvádzajúceho učiteľa
v praxi?
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– Čo najvýraznejšie ovplyvňuje proces práce uvádzajúceho učiteľa?
– Aké podmienky vytvára štátna politika uvádzajúcim učiteľom v materských
a základných školách?
Výskumný súbor bol zámerný a dostupný, no keďže výskum prebehol iba v jednej
mestskej časti s obmedzeným počtom respondentov, výskumná vzorka nie je signiﬁkantná, a teda závery nemožno zovšeobecniť.
Prehľad základných informácií o účastníkoch výskumu
kód* funkcia

typ školy

prax pohlavie

počet tried/
počet učiteľov

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

8
20
11
6
3
2

17/35
12/24
4/8
10/11
11/16
25/35

riaditeľ
riaditeľ
štatutárny zástupca
riaditeľ
riaditeľ
riaditeľ

ž
ž
ž
ž
ž
ž

*mená účastníkov výskumu z dôvodu ochrany osobných údajov neuvádzame

4 Výskumné zistenia
Vzhľadom k obmedzenému rozsahu príspevku budeme uvádzať len výber získaných dát, ktoré boli analyzované sumárne v kontexte základných tém použitých
v interview a naše základné zistenia.
Názory na uvádzajúceho učiteľa
Otázka: Postavenie uvádzajúceho učiteľa, aké je?
Riaditeľky základných škôl označili jednotne úlohu uvádzajúceho učiteľa ako
príležitostnú a dočasnú záležitosť spojenú s učiteľom práve potrebného odboru,
nevďačnú a ﬁnančne neohodnotenú záťaž, pričom uvádzajúceho učiteľa nepokladajú
z profesionálneho hľadiska za nič „výnimočného“.
Riaditeľky materských škôl hodnotia postavenie uvádzajúceho učiteľa viac ako
poctu jeho profesijným schopnostiam a kompetenciám, istú výsadu trvalejšieho
rázu (teda s tendenciou sa opakovať), ktorá patrí v preprimárnom prostredí len
expertom.

187

Otázka: Podľa čoho vyberáte uvádzajúceho učiteľa; preferencia „ľudskosť“
verzus vysoká odbornosť?
V odpovediach riaditeľky základných škôl zhodne uvádzajú, že v posledných rokoch
u nich zaúčali nových učiteľov konkrétnych predmetov a preto hlavným kritériom
bola odbornosť v danom predmete. Keďže mali dopyt po konkrétnych „predmetároch“ a na škole bol vždy len jeden učiteľ v danom predmete, nebolo z čoho
vyberať, len z dostupnej možnosti.
Materské školy: Najpodstatnejším kritériom je uvádzaná dostatočná prax, ľudskosť (príjemný a humánny prístup k začínajúcemu učiteľovi), a odbornosť, a to
v uvedenom poradí.

pretože, hoci požadované vzdelanie aj atestáciu majú, nemajú potrebné množstvo
času ani priestoru, ktoré by sa malo venovať začínajúcemu učiteľovi. Nastáva tu
teda patová situácia. Zákonný príplatok určený za uvádzanie pripadá riaditeľkám,
kritizovali
fakt, že na
ich špecifickú
sa primaterských
tvorbe legislatívy
pozabudlo,fakt,
hoci že
na �u
no
prácu odvádza
bežný
pedagóg.situáciu
Riaditeľky
škôl kritizovali
opakovane
upozor�ovali.
na
ich špeciﬁckú
situáciu sa pri tvorbe legislatívy pozabudlo, hoci na ňu opakovane
V prostredí základných škôl tento problém zatia� nemajú, pretože je tu stále dostatok
upozorňovali.
s prvou, �i druhou
atestáciou.
starších
u�iteliekzákladných
V prostredí
škôl tento
problém zatiaľ nemajú, pretože je tu stále
dostatok
starších
učiteliek
s
prvou,
či
druhou
atestáciou.
Otázka: Ako vnímate formálne ukotvenie uvádzajúceho
u�ite�a v zákone?
Otázka: Ako vnímate formálne ukotvenie uvádzajúceho učiteľa v zákone?

Otázka: Aké sú najčastejšie prekážky v práci uvádzajúceho učiteľa?
Riaditeľky základných škôl si nemyslia, že v práci uvádzajúceho učiteľa existujú
závažnejšie prekážky. V materských školách sa naopak boria uvádzajúci učitelia
najčastejšie s naplnením požiadaviek zákona, s organizačným zabezpečením procesu
adaptačného procesu a časovým manažmentom, respektíve nedostatkom času.
Názory na podmienky vytvárané štátnou politikou uvádzajúcim učiteľom
Otázky: Sú legislatívne požiadavky na uvádzajúceho učiteľa dostačujúce
a opodstatnené?
Požiadavka kariérového stupňa je rozpracovaná v zákone, podľa ktorého môže
uvádzajúceho učiteľa robiť iba učiteľ s prvou, či druhou atestáciou sa ukázala byť
komplikáciou vo všetkých vybraných materských školách, pretože túto podmienku
spĺňa len riaditeľ. Materské školy, ktorým v rámci jedného školského roka pribudnú tri nové učiteľky, už nevedia z vlastných zdrojov poskytnúť kvaliﬁkovaných
uvádzajúcich učiteľov. Okrem toho riaditeľky viactriednej materskej školy majú
natoľko skrátený úväzok priamej práce s deťmi, že vôbec nie sú ideálnym kandidátom na uvádzajúceho učiteľa – experta. Z tohto dôvodu vydaná Smernica MŠ
SR č. 19/2009, ktorá v čl. 4 ods. 2 povoľuje do 31. decembra 2016 špecializovanú
činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca vykonávať aj vedúcim pedagogickým zamestnancom, ktorí nemajú prvú atestáciu, však tiež výrazne nepomohla.
V praxi totiž vedúcim pracovníkom ostáva znova len riaditeľka materskej školy
a jej oﬁciálne vymenovaná zástupkyňa, keďže kvaliﬁkačné školenia, ktoré už metodické centrá nedávno pomaly rozbehli, majú stále ešte ukončenie v nedohľadne.
Poveriť úlohou uvádzajúceho učiteľa pedagóga len s neadekvátnym kariérovým
stupňom bez požadovanej praxe je v priamom rozpore s predpísanou legislatívou
a zákon na takúto situáciu jednoznačne hrozí odvolaním riaditeľa z funkcie v zmysle
§ 3 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve. Zodpovedné pani
riaditeľky teda de jure preberajú úlohu uvádzajúceho učiteľa, no de facto ním nie sú,
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Obrázok 1. (ukážka z prepisu interview)

Obrázok
1. jednu
(ukážka
z prepisu interview)
Až na
respondentku
(obrázok 1) sa tu odpovede riaditeliek z materských

i základných škôl vzácne zhodujú v tom, že napriek vä�šiemu množstvu „papierova�iek“ je

zákone
krokom vpred,
vnímajú
ho teda kladne.
formálne
ukotvenie
uvádzajúceho
u�ite�a1)v sa
Až
na jednu
respondentku
(obrázok
tu odpovede
riaditeliek
z materských
i základných škôl vzácne zhodujú v tom, že napriek väčšiemu množstvu „papierovačiek“ je formálne ukotvenie uvádzajúceho učiteľa v zákone krokom vpred,
Názory na prí�iny tzv. „šoku z reality“ u za�ínajúceho u�ite�a
vnímajú ho teda kladne.
Otázka: �o pod�a Vás spôsobuje "šok z reality" pri za�ínajúcich u�ite�och?

Obrázok 2. (ukážka z prepisu interview)
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Názory na príčiny tzv. „šoku z reality“ u začínajúceho učiteľa
Otázka: Čo podľa Vás spôsobuje „šok z reality“ pri začínajúcich učiteľoch?

vania obsahoval položky: oblasti zamerania, čiastkové ciele, konkrétne ciele, termín
splnenia, osoba zodpovedná za realizáciu, odporúčané stratégie, záznam výstupu
a kontrola plnenia. Dve z materských škôl pridali k plánu adaptačného vzdelávania
i plán hospitácií u začínajúceho učiteľa, a to zameraný zvlášť na progres u deti i na
činnosť začínajúceho učiteľa podľa špeciﬁckého zámeru.

5 Diskusia a záver

Obrázok 2. (ukážka z prepisu interview)

Respondenti zo základných škôl udávajú jednotne ako dôvod slabé finan�né ohodnotenie,
dve z nich aj náro�nú komunikáciu s rodi�mi a neskúsenos� za�ínajúceho u�ite�a v reakciách na
Respondenti zo základných škôl udávajú jednotne ako dôvod slabé ﬁnančné ohodproblémové situácie v triede.

notenie, dve z nich aj náročnú komunikáciu s rodičmi a neskúsenosť začínajúceho
materských
škôl konštatujú
skôr vcelkovú
Riadite�ky
učiteľa
v reakciách
na problémové
situácie
triede.nepripravenos� nová�ikov na realitu v
materských školách a na náro�nos� tejto práce, svoju rolu zohráva pod�a nich tiež ich slabá
Riaditeľky materských škôl konštatujú skôr celkovú nepripravenosť nováčikov
komunika�ná kompetencia ako aj problémy v oblasti sociálnej interakcie s niektorými rodi�mi,
na
v materských
na náročnosť
práce, svoju rolu zohráva
nízky plata ako
dôvod šoku tejto
z reality.
jedna realitu
z riaditeliek
pripúš�a aj školách
podľa nich tiež ich slabá komunikačná kompetencia ako aj problémy v oblasti
sociálnej interakcie s niektorými rodičmi, jedna z riaditeliek pripúšťa aj nízky plat
Názory
na funkciu
ako dôvod
šoku ztriedneho
reality. u�ite�a a zárove� za�ínajúceho u�ite�a

Výsledky našej výskumnej sondáže ukázali, že proces pomoci začínajúcim učiteľom
a problémy s tým spojené sú odlišné v materskej a základnej škole. Pre jednotlivé
prostredia by bolo vhodné vypracovať separátne metodiky a upraviť v tomto zmysle
aj legislatívu.
Postrehli sme tiež, že odborná verejnosť sústreďuje svoju pozornosť viac na spôsob
a výsledok práce uvádzajúceho učiteľa, než na to, akú pozíciu má, či skôr mal by
mať, a aké predpoklady by sa od neho, ako od experta, mali vyžadovať. Podľa
nášho názoru je však práve učiteľovo sebapoňatie, metakognícia spolu s jeho
profesijnými kompetenciami podstatným činiteľom podieľajúcim sa na celkovej
úspešnosti i adekvátnom vnímaní sociálnych situácií. Zameranie na výkon a výsledok, ktoré dnešná škola u svojich učiteľov preferuje, vedie často len k ich frustrácii.
Stačilo by možno len viac veriť v sebariadenie každého človeka, ktoré nevedie
k eskalácii problémov, ale vedie k uskutočneniu spoločných cieľov (Zelinová, 2011).
Zavedenie modelu profesijného rozvoja učiteľov (systém kontinuálneho vzdelávania učiteľov, kariérny postup, kreditový systém), ktorý priniesol zákon o pedagogických pracovníkoch je zaiste veľkým a dlho očakávaným posunom vpred.
Vytvoril väčší priestor pre prácu, no zároveň i pre ďalšie povinnosti učiteľa. Podnietil
okrem iného aj diskurz na tému profesionalita pedagóga.

Otázka: Za�ínajúci u�ite� ako triedny u�ite�, Váš názor?

Názory na funkciu triedneho učiteľa a zároveň začínajúceho učiteľa
Kým v materskej škole je zákonom povolená výnimka pre za�ínajúceho u�ite�a by�
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Plán Dve
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3.4 ROZBOR A ROZVOJ KOMPETENCIÍ
CVIČNÉHO UČITEĽA
Marta Černotová, Eva Vincejová
Abstrakt: Príspevok súvisí s problematikou pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov, kontinuálneho vzdelávania cvičných učiteľov a vzdelávacou politikou štátu
orientovanou na rozvoj kľúčových kompetencií.
Kľúčové slová: profesia učiteľa a jeho príprava, profesijné štandardy učiteľa,
kontinuálne vzdelávanie, cvičný učiteľ

Úvod
Aktuálne prebiehajúca transformácia slovenského školstva sa nemôže zaobísť bez
rozhodujúceho článku edukácie, a to učiteľov. V zahraničnej i v slovenskej odbornej literatúre sa venuje čoraz väčšia pozornosť inováciám v učiteľskom povolaní
s cieľom zvýšiť kvalitu pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva a v súvislosti
s celospoločenskými zmenami sa zvyšujú nároky kladené na ich osobné a odborné
kvality. Preto sa v slovenskom školstve mnohé odborné diskusie, medializácia
i protestné petície učiteľov sa vo veľkej miere viažu na zákon č. 317/20009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelizáciu
zákon č. 390/2011 Z. z.

1 Postavenie cvičného učiteľa v pregraduálnej príprave
študenta
V snahe riešiť nedokonalosť legislatívnej kvality spomenutého zákona sme pri
Katedre pedagogiky na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove
vytvorili projekt špeciﬁckého skúmania genézy učiteľa tak, aby sme vychádzali
z teoretických téz pedeutológie, z doteraz prijatých vyhlásení EÚ i SR. Sledovali
sme hlavne myšlienky, ktoré zdôrazňujú kvalitu a profesionalitu učiteľa. Sledujúc
biodromálne premeny učiteľa sme vo výskumnom projekte chápali teoretickú
a praktickú pregraduálnu prípravu študentov v syntéze. Špeciﬁkom projektu bolo,
že praktickú prípravu študentov mimo pôdy fakulty, v tzv. cvičnej škole, sme spájali
hlavne s kvalitou práce cvičných učiteľov a ich pripravenosťou na túto funkciu.
Kým učitelia na fakultách podliehajú určitej kontrole kvality svojej práce, prácu
cvičných učiteľov, ich kompetencie a zodpovednosť za prácu so študentom nikto
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nekontroluje. Cviční učitelia vypĺňajú počas praxe študenta niekoľko funkcií a rolí
za plnenie ktorých nikto nenesie zodpovednosť. Stáva sa žiaľ i to, že v školách, ktoré
zabezpečujú prax študentov, nie je overovaná kvaliﬁkácia, dĺžka praxe či plnenie základných povinností cvičného učiteľa. Obyčajne až po praxi sa z ankiet a rozhovorov
so študentmi na fakulte dozvieme, že učiteľ nemal rozvinuté základné kompetencie.
Naše doterajšie výskumné poznatky nás veľakrát presvedčili, že cviční učitelia
robili odborné chyby, nespĺňali kritériá v komunikačných, manažérskych, psychodidaktických i osobnostných kompetenciách. Žiaľ, aj týmito nedostatkami cviční
učitelia počas pedagogických praxí ovplyvňujú odbornosť, etiku a morálku budúceho učiteľa, rovnako jeho chápanie vyučovania, kultúry školy či atmosféry triedy.
Cviční učitelia – praktici by mali prirodzene a kvalitne dopĺňať pregraduálnu
prípravu študentov v zložke nácviku a upevňovania očakávaných učiteľských
kompetencií, didaktických zručností a v neposlednom rade motivovať študentov
na výkon učiteľskej profesie. Pedagogická prax študentov pod vplyvom cvičných
učiteľov by mala vplývať na ich odhodlanie vstúpiť do učiteľskej profesie a uľahčiť
priebeh problémov v adaptačnej fáze začínajúceho učiteľa. Ďalším významným
prínosom je pôsobenie na študentove osobné ambície, ďalší odborný rast i na celoživotný kariérový vývin. Svojim pôsobením môžu aj spomaliť rýchlosť nástupu
vyhorenia, či pomôcť pri jeho prekonaní. S týmito položkami vplyvu pedagogických
praxí sa na učiteľských fakultách málo počíta. Naše doterajšie výskumné výsledky,
žiaľ, dokumentujú výrazný podiel cvičných učiteľov na demotivovaní študentov
pre učiteľskú profesiu a o slabom rozvíjaní zodpovednosti a oddanosti povolaniu.
(Černotová, 2001, 2003, 2006).
Obsah vzdelávania, ktorý študent „absorbuje“ na fakulte má rozhodujúci vplyv na
jeho odborné kompetencie. Zápory fakultnej prípravy sú tradične spájané s kritikou
praktickej prípravy, a to so slabým rozvojom praktických výchovných, didaktických,
manažérskych, projektových a komunikačných kompetencií budúcich slovenských
učiteľov, čo je priamym dôsledkom mnohých nekoncepčných organizačných a obsahových zmien na učiteľských fakultách na Slovensku. V „duchu“ reforiem sa
stalo, že „dotácia“ teoretických, pedagogických a psychologických predmetov
a pedagogických praxí sa podstatne znížila. Pretrvávajúca legislatívna absencia
štatútov cvičných škôl a cvičných učiteľov ale neospravedlňuje chyby konkrétnych manažmentov jednotlivých univerzít, fakúlt, katedier a najmä didaktikov
predmetov a ich postojov k tejto problematike. V duchu slobody rozhodovania
menovaných právnych subjektov sú možné mnohé zmeny, ale tie vyžadujú porozumenie a ochotu k realizácii, ktorá žiaľ, často chýba.
Pedagóg-pedeutológ V. Švec (2002, str. 7) pre nás podnetne konštatuje, že
,,učiteľské vzdelávanie by malo byť orientované dovednostne“. To znamená, že
by malo študentom otvárať cestu k učiteľskej profesii tým, že ich bude stavať do
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pedagogických situácií a motivovať ich, aby experimentovali a hľadali postupne
sami seba, ale i svoje vzťahy k žiakom, učivu, kolegom atď.“ Priestor pre sebareﬂexiu, reálne experimentovanie so žiakmi i so sebou samým neposkytuje študentovi
fakulta. Podmienky naň nachádza až na cvičnej škole, v čase svojej pedagogickej
praxe. V zhode s V. Švecom na otázku čo môžeme a čo by sme mali, okrem dobrej
teoretickej prípravy študentom učiteľstva v čase pregraduálnej prípravy ponúknuť,
odpovedáme: Kvalitnú pregraduálnu pedagogickú prax.
Pedeutológia má v celosvetovom meradle na prípravu budúcich učiteľov rôzne
názory vychádzajúce z teórií napr. personalistickej, konštruktivistickej, behaviorálnej (Spilková, 2004). Ani jedna z nich však praktickú prípravu, prax študentov
neodmieta. Ba naopak, ako konštatuje Spilková (2004, str. 23, 24) premeny školy
a vzdelávania implikujú nové chápanie učiteľskej profesie a prípravu na ňu. Autorka
na základe ďalších autorov pridáva, že jedným z kľúčových trendov je všeobecný
posun k výraznejšej profesionalizácii učiteľskej profesie, v ktorej atribútom sa
stáva ideál služby, výkon, teda činnosť a prejavený postoj. Tento ideál vyžaduje
nielen predpoklad profesijného vzdelania, a to „professional knowledge“ (Shulman,
1986), poznanie teoretického základu vyučovania, ale i nástroj na premýšľanie,
riešenie praktických problémov a reálnych situácií. To by malo byť východiskom
k prezentácii a argumentácii vlastného chápania výučby. Lukášová (2002) uvažuje o učiteľovi tiež ako o expertovi, základným znakom ktorého sú „professional
knowledge“ a tvoria základňu pre jeho praktické činnosti – rozhodovacie procesy,
akcie a ich reﬂexiu.
Teória pedeutológie pozná faktory, ovplyvňujúce kvalitu budúcich učiteľov, ide
o veľký počet premenných, medzi ktoré patrí i čas strávený v cvičnej škole
a vplyv osobnosti a práce cvičného učiteľa. V našej výskumnej aktivite sme
dominantne, za subjektívne premenné ovplyvňujúce budúceho učiteľa považovali cvičných učiteľov aj preto, že v slovenskej pedagogickej literatúre nie
je cvičný učiteľ častou výskumnou témou. Špeciﬁcky sme sa zamerali na cieľovú
skupinu cvičných učiteľov pôsobiacich v rámci PU v Prešove na ich ďalšie vzdelávanie a jeho efektivitu.
Vychádzajúc z pedeutologických štúdií v ČR, na Slovensku či v cudzine
a v nadväznosti na naše predchádzajúce výskumné aktivity sme formulovali výskumné otázky: Ktoré činitele ovplyvňujú kvalitu pregraduálnej prípravy budúcich
učiteľov? Aký význam má kvalita pedagogických praxí v pregraduálnej príprave
učiteľov? Poznáme najčastejšie chyby vyskytujúce sa v realizácii pedagogických
praxí študentov? Je kvalita cvičných škôl a kvalita práce cvičných učiteľov pod
„dohľadom“ univerzity? Je zo strany fakúlt v kontinuálnom vzdelávaní učiteľov
venovaná pozornosť cvičným učiteľom? Je o ďalšie vzdelávanie cvičných učiteľov
záujem medzi učiteľmi zo ZŠ a SŠ? Môže byť zámerné – kontinuálne vzdelávanie
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cvičných učiteľov ešte efektívne, ak ide o učiteľov už s osvojenými, dlhodobými
návykmi, stereotypmi, rozvinutým vlastným poňatím vyučovania?
V ďalších riadkoch – pre účel tejto konferencie – sa zameriame hlavne na poslednú otázku. Výskumný tím na FHPV PU v Prešove vychádzal z poznania, že
bol prijatý jeden z pedagogických mýtov o učiteľstve, ktorý konštatuje, že každý,
kto je dobrým odborníkom v predmete, je automaticky aj dobrým učiteľom, teda
i cvičným učiteľom.
V podmienkach PU nikto zámerne cvičných učiteľov, ktorí vedú študentov na
praxi, nevyberá, neprechádzajú konkurzom. Pridelenie študenta k CU býva viac-menej náhodné. Fakulty pripravujúce učiteľov v SR sa stretávajú okrem vyššie
spomenutých i s týmito nedostatkami:
1. Na Slovensku neexistujú právne ustanovené fakultné, cvičné školy s určením
požiadaviek na kvalitu a druhy služieb (na prax študentov, ale aj výskum a inú
spoluprácu s fakultami). Nie sú špeciﬁcky pomenovaní, štatútom určení cviční
učitelia ani cvičné školy.
2. Fakulty Prešovskej univerzity rozposielajú svojich študentov individuálne, do
rôzne kvalitných škôl, hľadať si miesto svojej praxe a cvičného učiteľa. O takto
vybranom učiteľovi nemá fakulta zodpovedné referencie, nemá istotu či spĺňa
kritériá kvaliﬁkovaného učiteľa ako dĺžku praxe, zodpovednosť, schopnosti
pracovať so študentom či odborne ho viesť.
3. Školy, dnes s právnou subjektivitou majú právo neprijať študentov – praktikantov,
čo aj využívajú. Takže v prípade, že fakulta nemá „osvedčené“ a spolupracujúce
cvičné školy, je pre fakultu veľkým problémom umiestniť všetkých (veľké počty)
študentov na prax. Tento stav je podobný vo všetkých mestách, kde sú univerzity
s viacerými učiteľsky zameranými fakultami napr. Bratislava, Banská Bystrica,
Nitra, Trnava, Prešov.
4. Cviční učitelia legislatívne neexistujú. Tí, ktorí vykonávajú činnosti spojené
s vedením študenta na praxi môžu byť od roku 2009 podľa zákona 317/2009.
Z. z., § 33, písmeno g), považovaní za pedagogických zamestnancov – špecialistov.
5. Obzvlášť kriticky sa prejavuje nepripravenosť cvičných učiteľov pre špeciﬁká
práce s praxujúcimi študentmi. Starší učitelia, ktorí túto činnosť na seba preberajú, pracujú v odpozeranom stereotype. Mladší učitelia pracujú intuitívne, nie sú
pripravení pre činnosť viesť študenta na praxi, nemajú možnosť sa vzdelávať
formou kontinuálneho vzdelávania ani na fakultách, ani v Metodicko-pedagogických centrách.

2 Výskum profesionálnych kompetencií cvičného učiteľa

Vzhľadom k týmto zisteniam sme našu výskumnú úlohu zamerali na cieľovú
skupinu, ktorú tvorili cviční učitelia spolupracujúci s PU v Prešove. Základný výskumný súbor predstavovalo viac ako 3000 učiteľov. Výskumný súbor tvorili učitelia
s prevahou aprobácie anglický jazyk a jazyk slovenský. Ich zastúpenie bolo najpočetnejšie vzhľadom na to, že štúdium týchto jazykov je v rôznych kombináciách
najčastejšie. Výskumné dotazníky sme ako jednu zo základných metód rozposlali
v prvej fáze výskumu 250 cvičným učiteľom, ktorý zisťoval demograﬁcké, názorové
a postojové otázky, súvisiace s pedagogickou praxou, s pregraduálnou praktickou
prípravou budúcich učiteľova záujmom vzdelávať sa v špecializovanom kurze
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A. Poverenie funkciou cvi�ného u�ite�a: Je nespochybnite�ný súhlas s vytvorením databázy
cvi�ných u�ite�ov, d�žku pedagogickej praxe by mal ma� cvi�ný u�ite� na rôznych typoch škôl199
a
dlhšiu ako 5 rokov. Honorár cvi�ných u�ite�ov považuje 76,2% za nedostato�ný až nedôstojný.

Údaje získané v ohniskovej skupine boli kódované a kategorizované pod�a frekvencie výskytu
jednotlivých významových kategórií s dotazníkovým prieskumom.

objaviť nové pohľady na túto problematickú funkciu. V súlade so základným cieľom
výskumu sme významové kategórie – výroky viažúce sa k vybraným kompetenciám
a zručnostiam, ktoré ovplyvňujú priebeh pedagogickej praxe študenta.
Údaje získané v ohniskovej skupine boli kódované a kategorizované podľa
frekvencie výskytu jednotlivých významových kategórií s dotazníkovým prieskumom.
A. Poverenie funkciou cvičného učiteľa: Je nespochybniteľný súhlas s vytvorením
databázy cvičných učiteľov, dĺžku pedagogickej praxe by mal mať cvičný učiteľ
na rôznych typoch škôl a dlhšiu ako 5 rokov. Honorár cvičných učiteľov považuje
76,2% za nedostatočný až nedôstojný.
B. Profesionálne kompetencie cvičného učiteľa : Bol potvrdený význam hospitačnej
činnosti a následných rozborov vyučovacích hodín študenta. Respondenti - deﬁnovali zhodu v činnostiach cvičného a uvádzajúceho učiteľa, no a rozhodujúcim faktorom pre (ne-)vykonávanie týchto činností je časová zaneprázdnenosť
cvičných učiteľov.
C. Vnímanie významu pedagogických praxí: Až 92,8 % respondentov potvrdzuje
význam praxe vo vnímaní cvičných učiteľov.
D. Model praxe očami cvičného učiteľa: Podľa vyjadrení respondentov by mala
byť pedagogická prax členená a rozdelená postupne podľa náročnosti od prvého,
druhého ročníka na celé štúdium.
E. Kontinuálne vzdelávanie cvičných učiteľov 74,4 % respondentov považuje za
dôležité. Ohnisková skupina vyjadrila presvedčenie o dôležitosti statusu cvičného učiteľa, ktorý by získal kontinuálnym vzdelávaním.
F. Spolupráca fakulty a cvičného učiteľa sa vykonáva doteraz iba cez hodnotiace
hárky. Pravidelnosť spolupráce by považovalo za dôležitú 60,1 % respondentov.
Cviční učitelia pokladajú prepojenosť teórie s praxou na jednotlivých typoch
škôl za veľmi dôležitú.

Nezúčastnené pozorovanie
po absolvovaní špecializovaného školenia cvičných učiteľov sme analyzovali
videozáznamy rozborov hospitácii cvičných učiteľov, ktoré sme využili na doplnenie získaných údajov z dotazníkovej metódy a ohniskovej skupiny. Cieľom bolo
diagnostikovať klady a nedostatky v profesijnej činnosti cvičného učiteľa najmä
v štýle vedenia rozborov hospitácii a intervencií cvičných učiteľov po výkone
študenta. Nepriame pozorovanie rozhovoru a štýlu vedenia rozborov vyučovacích
hodín študentov sme štrukturovali na:
Q – kladenie otázok – výsledky rozboru videozáznamov poukazujú na zvýšenú potrebu zaradiť do kontinuálneho vzdelávania témy: kladenie otázok, cieľ vyučo-
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vania, ktoré sú rozhodujúcimi faktormi pri realizácii vyučovacích jednotiek.
R – reﬂektovanie – v sledovaných rozboroch vyučovacích hodín sme zaznamenali najviac reakcií pri upozorňovaní na chyby študenta 33,67%. Oceňovanie
úspešnej práce študenta je v 35% sledovaných prejavov. Ak cviční učitelia
poskytujú spätnú väzbu, podporujú schopnosti študentov kriticky reﬂektovať
a hodnotiť priebeh a výsledky vlastnej činnosti. Tieto zistenia nás utvrdzujú
v tom, že v kontinuálnom vzdelávaní cvičných učiteľov je potrebné venovať
sa kooperatívnej komunikácii učiteľa a učeniu sa oceňovať študentov pre
podporu ich motivácie.
P – podnecovanie. V rozboroch bolo zaznamenaných najviac 88 % reakcií pri
podnecovaní zaužívaných a overených spôsobov cvičného učiteľa. Najmenej,
iba jeden prejav, bol zaznamenaný k postupu vzhľadom k cieľu a 5 reakcií
k podnecovaniu vlastného postupu študenta.
Poznanie zaužívaných praktík a spôsobov intervencie cvičných učiteľov bolo dôležité pre náš zámer vytvorenia modelu kontinuálneho vzdelávania. Hlavným cieľom
vzdelávacieho programu by mal byť rozvoj profesijných kompetencií cvičného
pedagogického zamestnanca, vychádzajúci z profesijných štandardov. V súlade so
špeciﬁckými cieľmi navrhovaného vzdelávacieho programu uvádzame nasledujúce
ciele modulov kontinuálneho vzdelávania cvičných učiteľov.
Modul č. 1 – Cvičný učiteľ a študent na pedagogickej praxi
Cvičný pedagogický zamestnanec by sa mal orientovať v legislatívnych predpisoch pre plánovanie a projektovanie pedagogickej praxe študenta a oboznámiť sa
s profesijnými štandardami vzťahujúcimi sa k špecializácii cvičného pedagogického
zamestnanca. Oboznámiť sa s pedagogickou diagnostikou pre stanovenie vzdelávacích potrieb študenta a jeho vyučovacieho štýlu, oboznámiť sa s profesijným
štandardom začínajúceho pedagogického zamestnanca.
Modul č. 2 – Príprava študenta na vyučovanie
Pochopiť didaktickú analýzu učiva konkrétneho predmetu, orientovať sa v súčasných
pedagogických (odborných) poznatkoch, metódach výskumu a vyučovania a aplikovať ich do pedagogickej praxe. Osvojiť si princípy tvorenia a štruktúru školského
vzdelávacieho programu, orientovať sa v súčasných zmenách v školskej legislatíve,
v pedagogických (odborných) poznatkoch a aplikovať ich do pedagogickej praxe,
oboznámiť sa so štruktúrou a postupom vypracovania tematického výchovno vzdelávacieho plánu. Oboznámiť sa s najnovšími obsahovými (vedeckými) otázkami
obsahu predmetu výučby a prestavby vyučovacieho predmetu v súlade s prebiehajúcou obsahovou reformou, štátnym a školským vzdelávacím programom.
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Modul č. 3: Pozorovanie praktikantov
V tomto module by si mal cvičný učiteľ osvojiť postupy objektívnej supervízie
a techniky nácviku pozorovania študenta. Spoznať prvky kooperatívnej komunikácie
a osvojiť si efektívne spôsoby komunikácie.
Modul č. 4: Rozbor hodiny a hodnotenie praktikantov
V tomto module by sa mal cvičný učiteľ oboznámiť s postupmi poskytovať individuálne poradenstvo, mal by zvládnuť intervencie kladením otázok, podnecovaním
a reﬂexiou, osvojiť si bežné postupy analýzy edukácie, t.j. rozbory vyučovacích
hodín odučených študentmi fakulty. Oboznámiť sa s technikami hodnotenia priebehu
a výsledkov pedagogickej praxe študenta.
Modul č. 5: Nácvik praxe v cvičnom procese
Nacvičiť využitie osvojených vedomostí a princípov v cvičnom procese so študentmi, precvičiť efektívne spôsoby kooperatívnej komunikácie pri hodnotení študenta,
nacvičiť schopnosť poskytovať individuálne poradenstvo intervenciami cez kladenie otázok, podnecovanie a reﬂexiou študenta. Precvičiť schopnosť realizovať
a sprostredkovať spätnú väzbu inštitúcii, ktorá organizuje pedagogickú prax.

3 Záver
Dôvodom vykonania výskumnej štúdie bolo zlepšenie kvality prípravy cvičných
pedagogických zamestnancov, ktorí pôsobia najmä v čase praxí a v oblasti získavania praktických spôsobilostí budúcich učiteľov, absolventov Prešovskej univerzity.
Výsledky kvantitatívno kvalitatívneho výskumu ukazujú, že cviční učitelia vysoko
hodnotia význam pregraduálnej prípravy a považujú za dôležité zvyšovať si svoje
profesijné kompetencie kontinuálnym vzdelávaním. Výsledkom „sondy“ do
priamej činnosti cvičného učiteľa sa nám načrtol obraz, akým spôsobom, a najmä,
s akými chybami sú vedené rozbory vyučovacích hodín študentov, ako jednej zo
základných činností cvičného učiteľa. Aj na základe výsledkov výskumnej úlohy
VEGA 1/4525/07 a skúseností s pedagogickou praxou na základných a stredných
školách sme skonštruovali návrh profesijného štandardu cvičného pedagogického
zamestnanca a obsah programu, ktorý považujeme za potrebný pre kontinuálne
vzdelávanie cvičných učiteľov v pôsobnosti Prešovskej univerzity. Domnievame sa,
že kompetencie, ktoré cviční učitelia môžu ďalším, špecializovaným vzdelávaním
získať, by mali ako kritériá ﬁgurovať pri výbere i hodnotení práce cvičných učiteľov,
ako i pri výbere škôl, ktoré spolupracujú s fakultou pripravujúcou budúcich učiteľov.
Fakulty pripravujúce budúcich učiteľov by mali uvádzať profesijné kompetencie
cvičných učiteľov ako podmienku pri výbere cvičných učiteľov a ich schopnosti
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facilitácie študenta, s jasne určenými indikátormi spĺňania profesijných činností
cvičného učiteľa – špecialistu. Fakulty pripravujúce učiteľov by mali zabezpečovať
pravidelné hodnotenie kvality pedagogických praxí využívaním rôznych foriem
spolupráce didaktikov predmetov s cvičnými učiteľmi, napr. spoločnou výučbou na
fakulte, spoločnými rozbormi výstupov študentov, spoločnými výskumnými úlohami, poskytovaním metodických materiálov na hodnotenie kvality pedagogickej praxe
študentov a pod. Viac ako doteraz by sa mala realizovať spolupráca medzi vysokou
školou a cvičnou školou na všetkých druhov a typoch škôl na úrovni výskumnej,
v hľadaní skúsených učiteľov – praktikov, v poskytovaní teoretickej pomoci fakúlt
cvičným školám v realizovaní nových i experimentálnych tendencií vo výučbe.
Inštitúcie organizujúce kontinuálne vzdelávanie cvičných pedagogických
zamestnancov (Metodicko–pedagogické centrum; Fakulty univerzít, školy,
školské zariadenia, ...) by mali poskytovať cvičným učiteľom kontinuálne vzdelávanie pre profesionálny kariérny rozvoj v pozícii cvičný pedagogický zamestnanec – špecialista. V kontinuálnom vzdelávaní cvičných učiteľov by sa mal klásť
dôraz na rozvoj schopností dávať adekvátnu spätnú väzbu študentom, pre utváranie
ich schopností sebareﬂexie a sebahodnotenia. Navrhujeme zaradiť do kontinuálneho vzdelávania špeciﬁcké témy: kladenie otázok, cieľ vyučovania, kooperatívna
komunikácia učiteľa a učenie sa oceňovať študentov v záujme podpory ich motivácie. Ďalej navrhujeme pravidelne spolupracovať na programoch vzdelávania a ich
overovaní.pri hodnotení monitorovať úspešnosť vzdelávania na základe spokojnosti
a vytvárať nástroje na meranie efektivity a prínosu kontinuálneho vzdelávania.
Pedagogická metodológia a výskum by mal realizovať a podporovať empirický výskum práce cvičného učiteľa, skúmať úspešnosť kontinuálneho vzdelávania
cvičného pedagogického zamestnanca a jeho vplyv na kvalitu praktickej pregraduálnej prípravy a výstupy sprístupňovať vo vedeckých a pedagogicko odborných
periodikách.
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4 DIDAKTICKÁ ZNALOST OBSAHU
4.1 UČITEL A DIDAKTICKÉ ZNALOSTI
OBSAHU: PODMÍNKY UTVÁŘENÍ A MOŽNOSTI
ROZVOJE
Tomáš Janík
Abstrakt: Didaktické znalosti obsahu představují složku učitelovy profesní výbavy, která mu umožňuje zprostředkovat vzdělávací obsah tak, aby byl korektní
z hlediska oboru, a přesto přizpůsobivý učebním potencialitám žáků. Didaktické
znalosti obsahu budou v této kapitole tematizovány jako součást učitelova profesního vědění – bude vysvětleno, že právě jimi se odlišuje učitel určitého oboru od
oborového specialisty ne-učitele. Formou historického exkurzu bude sledováno,
jak se v americké a v evropské pedagogické tradici formovala myšlenka propojení oborové a zprostředkujícího, tj. myšlenka didaktických znalostí obsahu, resp.
oborové didaktiky. S oporou o empirické výzkumy bude analyzována speciﬁcká
povaha didaktických znalostí obsahu a podmínky jejich utváření. V návaznosti na
to bude věnována pozornost problematice kurikula učitelského vzdělávání a roli
oborové didaktiky v učitelském vzdělávání.
Klíčová slova: učitel, didaktické znalosti obsahu, učitelské vzdělávání, oborová
didaktika

1 Úvodem
Bonmotem, kdo něco umí, ten dělá, kdo neumí, vyučuje, je uvozena zpravidla
každá povrchní diskuse na téma učitel. Na pravou míru tento výrok uvádí L. S.
Shulman, když říká, kdo rozumí, ten vyučuje. Jazykové hry se zmíněnými pojmy
mohou naznačit, co je podstatné pro učitelství jakožto profesi. Evokují otázku,
z hlediska jakého umí je třeba nahlížet podstatu učitelství určitého oboru ve srovnání s jeho ne-učitelstvím. Podstatné je zde to, že učitelské umí je založeno nejen
na tom, že učitel věci rozumí, ale také na tom, že se s žáky o věci dorozumí, a to
tak, že žáci věci porozumí. Učitelovo (po)rozumění věci je tudíž třeba chápat jako
předpoklad takového dělání, jež lze označit jako kompetentní. Co to však přesně
znamená v učitelské profesi a jak vybavit její kandidáty tímto speciﬁckým typem
kompetentnosti – to je otázka, jíž sledujeme v této kapitole.
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Problematika (po)rozumění určitému obsahu učitelem a jeho zprostředkování
žákům se stala předmětem prominentního výzkumného zájmu v souvislosti s kognitivním obratem v socio-humanitních vědách. V Shulmanově projektu Knowledge
Growth in Teaching – Nárůst znalostí v učitelství (1986) byl výzkumný zájem o učitelovy kognitivní procesy, znalosti a rozumění veden cílem zjistit, jak se u učitelů
utvářejí jejich profesní znalosti, resp. jak se u učitelstva konstituje profesní vědění
jakožto souhrn teoretického i praktického poznání pedagogické problematiky.
Uplatněný přístup lze charakterizovat jako obsahově zaměřený, neboť šlo o zjišťování toho, jak učitelé rozumí určitým oborovým obsahům a jak tyto své znalosti
využívají (transformují) v situacích, kdy dané obsahy zprostředkovávají žákům.
Výzkumný postup byl založen na portrétování (případových studiích) učitelů začátečníků a učitelů expertů. Konkrétně řečeno, šlo o to zjistit, v co učitel věří, co
zná a jak tomu rozumí, že mu to umožňuje vyučovat tak, jak vyučuje.
Odpovědi, které z těchto výzkumů vzešly, lze při značném zjednodušení shrnout
takto. V tom, jak věci (obsahu) rozumí oborový specialista a jak jí rozumí učitel,
je rozdíl. Existují profesně speciﬁcké znalosti – jinak řečeno: učitelské znalosti.
Učitelé se jimi manifestují jako profesní skupina a vyhraňují vůči jiným profesím.
Jak uvádějí Cochran, King a DeRuiter (1991, s. 5), „učitelé se liší od biologů,
historiků, spisovatelů... nikoli nutně v kvalitě či kvantitě svých znalostí obsahu,
ale v tom, jak jsou tyto znalosti organizovány a používány. Například znalost zkušeného učitele přírodních věd z jeho vědního oboru je strukturovaná z perspektivy
vyučování a je základnou pro učitelovu schopnost pomáhat žákům v porozumění
určitým pojmům. Na druhé straně znalost vědcova je strukturována z perspektivy
výzkumu a je základnou pro konstrukci nových poznatků v dané disciplíně“.
V současných diskusích na téma profesionalizace nabývají uvedené poznatky na
závažnosti, ačkoliv nejsou nové. O otázce, jak vybavit učitele, aby byli schopni zohledňovat požadavek oborové správnosti vyučovaného obsahu a současně brát ohled
na učební potenciality žáků, se diskutuje průběžně od počátku 20. století (srov. Parr,
1888; Dewey, 1902; Bruner, 1960, 1966; Schwab, 1973 a další), nověji s poukazem
na dvojdimenzionální charakter učitelových didaktických znalostí obsahu (Shulman, 1987; Slavík, Janík, 2005; Kattmann, 2009; Janík, 2009; Píšová 2009; Slavík,
Janík, 2012; Kuřina, 2012 a další). Jak lze z uvedeného dovodit, konstitutivním
pro didaktické znalosti obsahu je motiv propojení oborového a zprostředkujícího.
V dalším textu budeme rozebírat motiv propojení oborového a zprostředkujícího
formou historického exkurzu v odlišných kulturních (pedagogických) tradicích.
Poukážeme na speciﬁckou povahu učitelových didaktických znalostí obsahu a položíme si otázku, jak koncipovat učitelské vzdělávání, aby nabízelo příležitosti pro
smysluplné propojování kvalit oborových s kvalitami didaktickými.
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2 Motiv propojení oborového a zprostředkujícího v americké
tradici aneb didaktické znalosti obsahu1
Jak vysvětluje Bullough (2001), přelom 19. a 20. století byl ve Spojených státech
amerických obdobím, kdy se vzdělávání učitelů sekundárních škol začalo etablovat
na univerzitách. Vedení univerzit si uvědomovalo, že pokud se otevřou studijní programy pro učitele, bude to znamenat významný příliv studentů. Vzhledem k tomu, že
se univerzity orientovaly na bádání v oborech, bylo učitelské vzdělávání od počátku
výrazně orientováno na zprostředkování oborových (akademických) znalostí. Hlasů,
které poukazovaly na potřebu zprostředkovávat budoucím učitelům také speciﬁcké
pedagogické znalosti, nebylo mnoho, nicméně přesto občas zazněly.
Programovými se staly teze, jejichž autorem byl S. S. Parr – prezident National
Education Association Department of Normal Schools. Citovaný autor to formuloval takto: „Analýza vyučovacího procesu ukazuje, že v každém předmětu existují
speciální znalosti, které se vztahují k výuce. Tyto znalosti jsou výrazně odlišné od
akademických znalostí. Liší se od nich svým účelem, svým vztahem k faktům či
věcem a způsobem, jakým se získávají. Ideje akademického předmětu jsou uspořádány podle vztahů, které mezi nimi existují. Uspořádání týchž idejí pro vyučování
je určeno jejich vztahem k mysli učícího se. Smyslem akademických znalostí je
seznámení s množstvím jsoucen v řádu nutné závislosti. Smyslem znalostí pro vyučování (teaching knowledge) je seznámení s procesy probíhajícími v mysli učícího
se v řádu ovládnutí“ (Parr, 1888, s. 469, citováno z Bullough, 2001, s. 658).
Myšlenka odkazující k existenci speciﬁckého typu znalostí, pro jejichž označení
se později ujal termín didaktické znalosti obsahu, byla formulována, nicméně v dané
době nebylo v silách vzdělavatelů učitelů ji na univerzitách legitimovat. O kurikulu
učitelského vzdělávání se i nadále uvažovalo v tradičních akademických termínech.
V zápasu o univerzitu akademicky orientovanou musely jít speciﬁcké (profesní)
potřeby učitelského vzdělávání stranou (podrobněji viz Bullough, 2001).
Motiv propojení oborového a zprostředkujícího, tj. motiv odkazující k didaktickým znalostem obsahu nacházíme také u Deweyho. Ten se ve své práci The Child
and the Curriculum z roku 1902 zamýšlí nad tím, jak překlenout dualismus mezi
dítětem a kurikulem. Z rozboru Deweyho díla je patrné, že v pozadí tohoto dualismu
stojí střet dvou myšlenkových škol – tzv. staré výchovy a nové výchovy, k němuž
dochází ve Spojených státech amerických na počátku 20. století. Zatímco zastánci
staré výchovy chápali obsah akademické disciplíny jako daný, hotový a stojící mimo
1

Výklad v této podkapitole je zestručněnou a aktualizovanou verzí textu z knihy: JANÍK, T. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání.
Brno : Paido, 2009, s. 19–24 (která je již rozebrána).
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dětskou zkušenost, zastánci nové výchovy chápali dětské zkušenosti jako výchozí
bod učení – sebevysvětlující a soběstačný.
Klíčovou úlohou bylo vytvářet kurikulum, které umožní přemostit uvedenou
dichotomii, tj. kurikulum, které zahrnuje „neustálou rekonstrukci; posun od aktuální
dětské zkušenosti ke zkušenosti obsažené v oborech (organized bodies of truth)“
(Dewey, 1902/1990, s. 189, cit. podle Denga, 2007a, s. 287). Tvorba kurikula má
být podle Deweye založena na logicko-psychologické bázi. Dewey se k tomuto problému vyjadřuje pod heslem logicko-psychologické rozlišení (logical-psychological
distinction). „Musíme brát v úvahu odlišnost mezi předmětem studia jako logickým celkem a týmž předmětem studia jako psychologickým celkem. Z logického
hlediska je předmět studia souborem či systémem faktů považovaných za platné
a držících pospolu pomocí určitých vnitřních principů, které určují a vysvětlují
jejich vzájemné vztahy. Ono logické hledisko předpokládá, že tyto fakty jsou již
zjištěny, utříděny, klasiﬁkovány a systematizovány. Zabývá se matérií (subject-matter) z objektivního hlediska. Zajímá ho pouze, zda fakty jsou skutečně fakty
a jestli obstojí použité teorie vysvětlení a interpretace. Z psychologického hlediska
nám jde o předmět studia jako o modus nebo formu živoucí individuální zkušenosti. Geograﬁe není jen souborem faktů a principů, jež mohou být klasiﬁkovány
a pojednávány jako takové; je to také způsob, jakým konkrétní jedinec prociťuje
svět a co si o něm myslí. A toto druhé hledisko musí předcházet hledisku prvnímu.
První hledisko přichází pak jako vyvrcholení, jako dokončený přirozený důsledek
hlediska druhého. Teprve když jedinec projde určitou mírou zkušenosti, kterou si
sám živě uvědomuje, je připraven zaujmout objektivní logické hledisko, je schopen
vytvořit si odstup a analyzovat příslušné fakty a principy“ (Dewey, 1897/1972, s.
168, citováno z Deng, 2007b, s. 511).
Dewey v těchto souvislostech hovoří o tom, že učivo je třeba psychologizovat
(psychologizing the subject matter). Vysvětluje to takto: „Logickou formulaci těchto
věcí nazýváme vědou (akademickými disciplínami). Reset (reset) znamená, že by
měly být reformulovány jako předměty studia (školní předměty); měly by projít
tímto procesem, který nazývám psychologizací (psychologizing); měly by být
přehodnoceny (restated) nikoliv jen pokud jde o přesnost faktů a jejich uspořádání
vzhledem k principům, ale takovým způsobem, aby se mysl jedince těchto faktů
zmocnila, vstřebala je a přivlastnila si je. Tak budou formulovány z psychologického
hlediska“ (Dewey, 1899/1966, s. 130, citováno z Deng, 2007b, s. 513).
Jak lze z uvedeného dovodit, motiv propojení oborového a zprostředkujícího
nacházíme u Deweye v jeho termínu logicko-psychologické rozlišení. Také u dalších
významných amerických autorů se setkáváme s různými variacemi na tento motiv.
Např. u Brunera (1960, 1966) se setkáváme s pojmem konverze (conversion). Bruner
vychází z přesvědčení, že zdrojem učiva pro výuku jsou akademické disciplíny,
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přičemž vybrány mají být základní koncepty a vztahy konstituující jejich strukturu.
Při vytváření kurikula „musí být obsah akademické disciplíny konvertován do obsahu, který je utvářen různými způsoby reprezentace (embodied in various modes
of representation)“ (cit. podle Denga, 2007a, s. 283). Cílem těchto reprezentací je
oborové obsahy přiblížit, resp. zprostředkovat žákům.
Schwab (1973) zavádí pojem překlad do kurikula (translation into curriculum).
Tento pojem podle něho označuje: „Způsoby, jimiž jsou odborné texty (scholarly
materials) překládány do obhajitelného kurikula (defensible curriculum), nespočívají pouze v převodu jednoho žánru (style of material) do jiného. Na straně žáků
(recipients of the putative beneﬁts of curriculum) je třeba posoudit abnormality,
nedostatky, chyby či omyly a nedostatky ve vývoji. V odborných textech je třeba
odhalit kurikulární potenciality, které by umožnily realizaci záměrů formulovaných
s ohledem na zjištěné potřeby žáků. Poté je třeba posoudit možné přednosti jednotlivých kurikulárních potencialit jako prostředků dosahování edukačních beneﬁtů“
(Schwab 1973, s. 518, cit. podle Denga, 2007a, s. 285). Schwab zdůrazňuje důležitost porozumění žákovské perspektivě při překladu do kurikula.
V návaznosti na dokument A nation at risk: the imperative for educational
reform – Národ v ohrožení: imperativ pro reformu vzdělávání se v 80. letech 20.
století ve Spojených státech amerických stalo učitelské vzdělávání předmětem ostré
kritiky a bylo prohlášeno za spoluodpovědné za nízkou kvalitu vzdělávání. V reakci
na tuto kritiku se opět začalo intenzivně diskutovat o profesionalizaci učitelství,
o standardech pro učitelskou profesi a o poznatkové bázi učitelství (srov. Bullough,
2001). Zájem o tyto otázky byl nejen teoretický, ale i pragmatický – souvisel s potřebou pozvednout status učitelské profese, čemuž měla napomoci nová reforma
vzdělávání. Jak uvádí Shulman (1987), protagonisté této nové reformy vycházejí
z přesvědčení, že zde existuje knowledge base for teaching (poznatková báze učitelství) – tedy jistý „kodiﬁkovaný nebo kodiﬁkovatelný agregát poznatků, dovedností,
porozumění a technologie, etiky a dispozic, kolektivní zodpovědnosti – a současně
způsobů, jak je reprezentovat a komunikovat“ (1987, s. 4).
Podle Shulmana je však problém v tom, že dosud není speciﬁkován charakter
znalostí, z nichž je tato poznatková báze utvářena. Jak uvádí, není zatím jasné,
„co by učitelé měli vědět, dělat, čemu by měli rozumět, co by měli ovládat; co by
ukázalo učitelství jako něco více než jen práce jednotlivce, nemluvě o zařazení
učitelství mezi tzv. učené profese“ (Shulman, 1987, s. 4). Vedle toho Shulman
z pozice prezidenta Americké asociace pedagogického výzkumu (AERA) v letech
1984 – 1985 ostře kritizoval pedagogický výzkum za to, že ignoruje otázky vztahující se k obsahu vyučování. Poukazoval na to, že již více než dvě desítky let se
intenzivně provádí výzkum, v němž je vyučovací předmět „neviditelný“ a hovořil
v těchto souvislostech o chybějícím výzkumném paradigmatu. V rámci svého pro-
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jektu Knowledge Growth in Teaching se zamýšlel nad tím, co se člověk učí, když
se učí vyučovat. A právě zde se zrodil koncept pedagogical content knowledge
– didaktické znalosti obsahu. Podle Shulmana představují didaktické znalosti obsahu
„… amalgam2 obsahu a didaktiky do učitelova porozumění tomu, jak jednotlivé
problémy, témata a pojmy organizovat, reprezentovat a adaptovat s ohledem na
zájmy a schopnosti žáků a prezentovat ve výuce… ty nejúčinnější analogie, ilustrace, příklady, vysvětlení, slovní demonstrace, způsoby znázorňování a formulování
tématu, které je učiní srozumitelným pro jiné… Didaktické znalosti obsahu také
zahrnují porozumění tomu, co činí učení se určitému tématu snadným či obtížným;
koncepcím a prekoncepcím, které si žáci různého věku a zázemí s sebou přinášejí
do výuky…“ (1987, s. 8–9).
Shulman ukázal, že didaktické znalosti obsahu spočívají „ve schopnosti učitele
transformovat své znalosti obsahu do forem, které jsou pedagogicky účinné, a přesto
přizpůsobivé schopnostem žáků“ (1987, s. 15). Jak je z uvedeného patrné, Shulman
vidí v didaktických znalostech obsahu dvě klíčové komponenty: (a) znalosti vztahující se k reprezentaci učiva, (b) porozumění speciﬁckým učebním obtížím žáků a jejich
(pre)koncepcím. Právě ty zakládají jejich dvojdimenzionální strukturu. Didaktické
znalosti obsahu jsou speciﬁckými znalostmi pro vyučování, které umožňují učiteli
transformovat znalosti obsahu v kontextu podpory žákova učení.
Ve slovním spojení didaktické znalosti obsahu je obsažen atribut, který znalostem
obsahu přiřazuje didaktickou kvalitu. Ta je nezbytným předpokladem toho, aby
obsah byl vyučovatelným. Je zajímavé, že právě tento aspekt didaktických znalostí
obsahu byl vystaven kritice. McEwan a Bull (1991) považují koncept pedagogical
content knowledge za nadbytečný, neboť je obsažen v tom, co známe jako subject-matter knowledge. Problém, na nějž tito autoři poukazují, vede k otázce, co je na
didaktických znalostech obsahu didaktického? McEwan a Bull tvrdí, že „veškeré
znalosti obsahu (content knowledge), nehledě na to, zda jimi disponují oboroví
specialisté nebo učitelé, mají didaktickou dimenzi“ (1991, s. 318). Přes tuto kritiku
se koncept pedagogical content knowledge, resp. didaktické znalosti obsahu stal
akceptovanou součástí kurikulárního, oborově didaktického a pedeutologického
diskursu. Prosadil se také ve výzkumu v uvedených oblastech. Postupně pronikl také
do Evropy, kde proběhla jeho konfrontace s tamějším pojetím oborové didaktiky.
2
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Pro výklad v této kapitole je podstatná následující poučka z metalurgie: Dáme-li dohromady dvě
látky, může vzniknout buď směs, nebo sloučenina (amalgam). Ve směsi zůstanou původní prvky
odlišitelné, přestože se zdá, že jde o dokonalé sloučení. Skutečná sloučenina však vzniká přidáním
nebo uvolněním energie – základní prvky nelze snadno oddělit a identiﬁkovat. Sloučenina je novou
látkou s jinými vlastnostmi, jimiž se odlišuje od všech ostatních – mnohdy je zajímavější a v určitých ohledech má lepší parametry než součásti, z nichž byla vytvořena. Jde tedy o novou kvalitu.
Přeneseno do oblasti učitelského vzdělávání – didaktické znalosti obsahu představují právě tuto
novou kvalitu (Ges-Newsome, Lederman, 1999, s. 11 cit. dle Janík, 2009, s. 42-43).

3 Motiv propojení oborového a zprostředkujícího v evropské
tradici aneb oborová didaktika3
Výše odkazované práce Parra, Deweye, Brunera, Schwaba a Shulmana reprezentují
americkou tradici kurikulárního výzkumu fundovanou kognitivní (pedagogickou)
psychologií. Obdobným způsobem se o učitelských znalostech a potažmo o obsahu
učitelského vzdělávání uvažovalo i v Evropě. Kladla se otázka, zda má být učitelské
vzdělávání orientováno spíše na vědní systematiku aprobačních oborů, či na potřeby
profesní praxe. Jak uvádí Regenbrecht (1994), „od založení moderních univerzit
počátkem 19. století jsou tyto dva principy vždy a znovu vnímány jako vzájemně
se vylučující, či přinejmenším jako vzájemně se narušující“.
Příchod ideje (a konceptu) pedagogical content knowledge – didaktických znalostí obsahu na evropskou vědeckou scénu je provázen konfrontací amerického
a evropského pohledu na otázky transformace vzdělávacího obsahu. Z pohledu
středoevropské (a zvláště německé) didaktické tradice nepředstavuje koncept didaktických znalostí obsahu nic nového ani překvapivého. Již před půl stoletím psal
Wolfgang Klafki (1958) v německém Marburku svoji studii Didaktische Analyse
als Kern der Unterrichtsvorbereitung [Didaktická analýza jako jádro přípravy na
vyučování], která je dostupná i v českém překladu (Klafki, 1967). Otázku přípravy
na vyučování chápe Klafki jako „návrh na jednu nebo více možností k plodnému
setkání určitých dětí s určitými vzdělávacími obsahy“ (Klafki 1967, s. 121). První
krok přípravy na vyučování vidí v rozboru „věci“, kdy si učitel klade otázku: „Co
je to věc? Co je podstatou učební látky?“ (srov. Klafki, 1967, s. 121). Teprve poté
následuje metodická analýza, tj. úvaha o tom, jak toto setkání žáků se vzdělávacími
obsahy uskutečnit.
V tomto momentu lze vidět určitou paralelnost Shulmanova a Klafkiho pohledu
na problematiku zprostředkovávání vzdělávacího obsahu. Gudmundsdottir et al.
(1995) k tomu s vtipem podotýká: „Pedagogical content knowledge není nic jiného než oborová didaktika – na americký způsob. Anglosaští pedagogové ji museli
vytvořit, neboť většina z nich neovládala němčinu, ani žádný skandinávský jazyk.
A vytvořili ji způsobem, který pedagogové na západní polokouli nejlépe ovládají – empirickým výzkumem“ (Gudmundsdottir et al., 1995, s. 164–165). Nicméně
je pravdou, že tradice německé oborové didaktiky (Fachdidaktik) je založena spíše
ﬁlosoﬁcky než empiricky, a proto lze koncept pedagogical content knowledge
chápat jako obohacení oborové didaktiky o novou perspektivu (srov. Van Driel,
Veal, Jannsen, 2001, s. 986).
3

Výklad v této podkapitole je zestručněnou a aktualizovanou verzí textu z knihy: JANÍK, T. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání.
Brno : Paido, 2009, s. 24-27 (která je již rozebrána).
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V čem tedy spočívá avizované obohacení oborové didaktiky o novou perspektivu?
Domníváme se, že především v tom, že byla formulována otázka: Co je předpokladem pro dobré zvládnutí didaktické transformace vzdělávacího obsahu? Shulman
tento „předpoklad“ nazval pedagogical content knowledge. Tím otevřel cestu pro
empirický výzkum, který může přispět ke zkvalitnění výuky na základě zkoumání
„… čehosi chytrého, rozhodujícího a neviditelného“ (Gudmudsdottir et al., 1995).
Van Driel, Veal a Jannsen (2001, s. 985) k tomu uvádějí: „Tradice oborové didaktiky
(Fachdidaktik) neposkytuje detailní pohled na to, jak učitelé vnímají souvislost
mezi transformací [svých znalostí matérie] do žákova porozumění při komunikaci
v hodině, aby odbourali mylné představy žáků a přispěli ke smysluplnosti učení“
(Van Driel, Veal, Jannsen, 2001, s. 985).
Van Dijková a Kattmann (2007, s. 890) se staví vůči ztotožňování didaktických
znalostí obsahu s oborovou didaktikou poměrně kriticky. Vysvětlují, že didaktické
znalosti obsahu jsou učitelovou osobní znalostní doménou a že zkoumání didaktických znalostí obsahu je jednou z výzkumných oblastí oborové didaktiky4. Citovaní
autoři – s širším kolektivem spolupracovníků – rozpracovávají Model didaktické
rekonstrukce (Jelemenská, Sander, Kattmann, 2003; Jelemenská, 2009). V Modelu
didaktické rekonstrukce jsou formulovány tři výzkumné úlohy: (1) analýza oborových představ, (2) výzkum žákovských představ, jež ústí do (3) vytváření učebních
prostředí. V rámci tohoto modelu není postulována žádná obecně platná věcná struktura. Ve větší míře se zohledňují vědecké pozice a koncepty (ve smyslu osobních
konstruktů jednotlivců a skupin) obsažené v každodenních představách žáků. Na
druhé straně se při zkoumání žákovských představ předpokládá, že ty (v kontextu
osobních přesvědčení) vykazují pro jedince tutéž koherenci jako vědecké koncepty
(v rámci příslušného oboru). Obě komponenty zkoumání – žákovské představy
a oborové koncepty – jsou na tomto základě nazírány jako stejně důležité zdroje
pro vytváření učebních prostředí.
Pro úplnost dodejme, že ve Velké Británii se koncept pedagogical content
knowledge etabluje zhruba od konce 80. let 20. století, a to především v oblasti
učitelství pro primární školu. Zpočátku se vedla diskuse o tom, zda je koncept
pedagogical content knowledge vůbec vhodný pro výzkum učitelů primární školy
(srov. Pouslon, 2001). Samotní výzkumníci z Shulmanova týmu zaujímali k tomuto
problému poměrně rezervovaný postoj: „Je nutné vzít v úvahu odlišné požadavky na
přípravu učitelů jednoho nebo pěti či šesti předmětů… závěry takového výzkumu
u učitelů primárních škol je třeba vyvozovat opatrně…“ (Grossmannová, Wilsono4
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Toto platí zejména pro oblast didaktiky matematiky a přírodních věd, méně jazykových, socio-humanitních věd a tzv. výchovných oborů (srov. Janík, 2009, s. 35-50); vedle toho jsou didaktické
znalosti obsahu dominantně chápány jako konstrukt pedeutologický.

vá, Shulman, 1989, s. 28). Přesto se ve Velké Británii prováděly výzkumy s cílem
identiﬁkovat rozsah znalostí obsahu u učitelů primárních škol a postihnout, jak se
tyto znalosti promítají do vyučování (Aubrey, 1997; Wragg et al., 1989). Mnohé
nasvědčuje tomu, že diskuse kolem pedagogical content knowledge měla ve Velké
Británii politický podtext. Šlo o to reagovat na neúspěch vzdělávací reformy posílením oborové přípravy učitelů primárních škol. Okolnosti etablování konceptu pedagogical content knowledge ve skandinávských zemích popisuje Gudmundsdottior et
al. (1995), Kansanen (2007) a další. V současné době se také v Nizozemí realizuje
řada výzkumů zaměřených na pedagogical content knowledge (Driel, Verloop, Vos,
1998; Valk, Broekman, 1999; Henze, Driel, 2008 apod.). Ve Francii se setkáváme
s přístupy blízkými tomuto konceptu, a to zejména v rámci piagetovsky orientované
transpoziční didaktiky – la transposition didactique (Chevellard, 1991).
Koncepce didaktických znalostí obsahu a oborových didaktik jsou široce využívány jako teoretické opory při vytváření modelů učitelského vzdělávání. V dalším
textu zařadíme uvedené koncepce pod tzv. obsahově zaměřený přístup a pokusíme
se vyložit, v čem spočívá jejich potenciál pro učitelské vzdělávání.

4 Didaktické znalosti obsahu a učitelské vzdělávání – obsahově
zaměřený přístup
V návaznosti na předchozí výklad formulujeme čtyři shrnující teze5, o nichž se odvíjí
výklad v další části této kapitoly. (1) Jestliže učitel něčemu vyučuje a žáci se něčemu
učí, pak je to obsah. (2) Jestliže učitel má obsahu vyučovat a žák se má obsahu
naučit, pak oba musí mít nebo nabývat znalost obsahu. (3) Jestliže znalost obsahu
má mít vzdělávací smysl, musí spadat do kulturně závažných kontextů, jimiž jsou
obory. (4) Jestliže učitel v rámci oboru zachází s obsahem didakticky ve prospěch
žáka, pak jeho znalost obsahu není pouze oborová, ale jedná se o didaktickou znalost
obsahu. Z 1–4 vyplývá, že didaktická znalost obsahu je transdisciplinární povahy.
Zahrnuje poučení z oborů, ale překračuje a integruje jejich izolované diskurzy na
základě společného zastřešení: kontinua didaktického myšlení (Pupala, 2009, s.
217 an.; Janík, Slavík, 2012, s. 265 an.).
Pro všechna tato tvrzení je společným jmenovatelem vzdělávací obsah a lze
z nich odvodit, že znalosti oborového obsahu samy o sobě jsou nutnou, ale nikoliv
postačující podmínkou kvality výuky. Z druhé strany, ani znalosti didaktiky samy
o sobě nejsou postačující podmínkou kvality výuky, trváme-li na tom, že se žáci
mají naučit něčemu, nikoliv ničemu nebo bez výběru čemukoliv. Teprve spojení
5

Teze byly formulovány v diskusi s Janem Slavíkem a budou dále rozvinuty v dalších publikacích,
v nichž bude rozpracován tzv. obsahově zaměřený přístup k učitelskému vzdělávání.
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(amalgamizace) znalostí obsahu a znalostí didaktiky, tj. didaktická znalost obsahu,
je tím, co ze strany učitele zakládá kvalitu výuky. Jinak řečeno, učitelova schopnost
zohledňovat požadavek oborové správnosti vyučovaného obsahu a současně brát
ohled na učební možnosti a potenciality žáků je založena na jeho disponovanosti
didaktickými znalostmi obsahu.
Praktické aktivity směřující k rozvíjení didaktických znalostí obsahu u (budoucích) učitelů se více či méně opírají o teoreticko-empirické poznatky o tom, jak
se tyto znalosti utvářejí v průběhu stávání se učitelem. Ve výzkumu je věnována
značná pozornost transformačním procesům, v nichž se učitelovy znalosti obsahu
proměňují do znalostí obsahu vhodných pro vyučování, tj. do didaktických znalostí
obsahu. Uvedený proces je označován jako kognitivní integrace či amalgamizace,
popř. jako „zhuštění“ znalostí (srov. Bromme, 2008). Výzkumy, v nichž se sledují
procesy utváření expertnosti v různých profesích, poukazují na existenci fenoménu
označovaného termínem knowledge encapsulation. Ten byl zaveden Boshuizenovou
a Schmidtem (1992) v oblasti vzdělávání mediků. Citovaní autoři zkoumali vztah
mezi biomedicínskými znalostmi (biomedical knowledge) a klinickým uvažováním
(clinical reasoning) u expertů, středně pokročilých a noviců. Ukázalo se, že „experti
při řešení klinických problémů nevycházeli ze svých kdysi získaných biomedicínských teoretických znalostí, ale spíše jednoduše ze svých nedávno získaných
praktických klinických zkušeností“. Autoři na základě svých výzkumů formulovali
hypotézu, že „experti nepotřebují využívat mnoho mentální zdrojů k tomu, aby
aktivovali znalostí bázi, neboť proces je automatizovaný“ – tento fenomén citovaní
autoři označují termínem knowledge encapsulation – jde podle nich o „mentální
uložení znalostní báze uvnitř schématu praktických a procedurálních znalostí“ (cit.
podle Bower et al., 2004, s. 17; více viz in Boshuizen, 2004).
Jak vysvětluje Bromme (2008, s. 14), zhuštění znalostí představuje proces, během něhož je „množství informací původně nahlížených z oddělených perspektiv
různých disciplín (např. fyzikální, biologická nebo chemická data) zahrnuto pod
několik obecnějších konceptů. Tyto obecnější koncepty tak získávají větší explikativní hodnotu pro pozorované jevy (např. pro data o nemocích v lékařství). Tyto
obecnější koncepty působí integračně na množství dat, přičemž mnohé detailní
informace, které jsou v nich zahrnuty, zpravidla vůbec nejsou aktivovány. Tím
není míněno prosté osvojení si nových abstraktnějších schémat, nýbrž proměna
dosavadních oborových pojmů, které se stávají abstraktnějšími ve smyslu nárůstu
intensionálního významu“.
Domníváme se, že s tímto fenoménem máme co do činění, pokud studujeme
proces utváření didaktických znalostí obsahu u učitelů. Praktické snahy směřující
k podpoře procesu rozvíjení těchto znalostí bývají zpravidla uvedeny otázkami
ptajícími se po roli těchto znalostí ve vyučování: Jak vyučuje učitel, jestliže dispo-
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nuje určitou úrovní didaktických znalostí obsahu? Co mu tyto znalosti umožňují
vidět a dělat při výuce určitých obsahů? Odpovědi na tyto otázky přináší výzkumné
studie zaměřené na fungování didaktických znalostí obsahu (budoucích) učitelů
ve výuce. V dalším textu stručně shrneme poznatky z těchto výzkumů a pokusíme
se charakterizovat „model“ učitele disponujícího didaktickými znalostmi obsahu.
Takto vybavený učitel disponuje „čímsi chytrým, neviditelným a rozhodujícím“
(Gudmundsdottir et al., 1995, s. 163), co mu umožňuje vyučovat tak, jak vyučuje.
Jde o znalosti, které mu umožňují transformovat obsahy do forem, které jsou „pedagogicky účinné, a přesto přizpůsobivé schopnostem žáků“ (Shulman, 1987, s.
15). Jedná se o různé „analogie, ilustrace, příklady, vysvětlení, slovní demonstrace,
způsoby znázorňování a formulování tématu, které jej učiní srozumitelným pro
jiné“ (Shulman, 1987, s. 9). Klíčovou charakteristikou těchto učitelových znalostí
je jejich dvojdimenzionálnost, které spočívá v tom, že učitel disponuje znalostmi
vztahujícími se k reprezentacím obsahu (ohled na obor) a současně porozuměním
speciﬁckým učebním obtížím žáků a jejich (pre)koncepcím (ohled na žáka).
Díky těmto znalostem je učitel schopen např.: (a) vidět v učivu jeho potenciality
pro rozvoj (oborových) znalostí, dovedností, kompetencí a dalších dispozic žáků;
(b) předvídat efekty určitého způsobu výkladu a (re)prezentace učiva (analogie,
příklady, demonstrace atp.) na žákovo porozumění; (c) reﬂektovat možnosti zprostředkování učiva v různých fázích výuky a ve vztahu k dalšímu učivu; (d) posoudit kognitivně aktivizační potenciál učebních úloh různého typu; (e) porozumět
(pre)koncepcím a speciﬁckým učebním obtížím žáků (např. typickým chybám,
kterých se žáci v souvislosti s řešením určitých problémů dopouštějí); (f) smysluplně
propojovat perspektivu přirozeného světa žáků s perspektivami oborů/vyučovacích
předmětů; (g) speciﬁckým způsobem komunikovat obsah a motivovat žáky k jeho
komunikaci; (h) organizovat a citlivě usměrňovat reﬂexe a diskuse žáků vztahující
se k řešení učebních úloh apod.

5 Jak koncipovat kurikulum učitelského vzdělávání, aby
podporovalo utváření didaktických znalostí obsahu?
Shodneme-li se na tom, že příprava učitele disponujícího určitou úrovní didaktických znalostí obsahu je něčím, oč je třeba usilovat, můžeme si položit navazující
otázku. Jak koncipovat kurikulum učitelského vzdělávání, aby u budoucích učitelů
mohlo – pokud možno co nejdříve – docházet k amalgamizaci znalostí oborových
(tj. obsahových) se znalostmi didaktickými? Jde o otázku směřující do oblasti tvorby
kurikula učitelského vzdělávání, resp. do oblasti vytváření (projektování) a realizace
učitelských studijních programů/oborů. Klíčový je zde problém vzájemného vztahu
oborové a didaktické složky studia učitelství, tedy problém propojení oborového
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a zprostředkujícího, a to ve vazbě na klinickou zkušenost z praxe, která je vykládána
na pozadí pravidelného vědění (z) teorie.
Jako logická se jeví následující úvaha. Má-li u budoucích učitelů docházet
k amalgamizaci znalostí oborových se znalostmi didaktickými, je zapotřebí koncipovat kurikula učitelského vzdělávání jako kurikula paralelní/integrovaná, v nichž
se oborové studium odehrává časově souběžně a provázaně se studiem didaktickým.
Na první pohled se tento požadavek jeví jako logický a snadno zajistitelný. Realita
je ovšem o poznání složitější. Jeho naplnění se totiž problematizuje v souvislosti
s Boloňskou deklarací, která koncem 90. let 20. století přichází s výzvou na zavedení strukturovaného studia na vysokých školách v evropských zemích. Co se
studia učitelství týče, je tato výzva přijímána ambivalentně (u nás např. Urbánek,
2004; Brebera, 2006; Štech, 2011; Bendl, 2012; v Německu např. Lange, 2001;
Kattmann, 2009). Poukazuje se na celou řadu problémů – jedním z nich je právě
problém integrace a koordinace oborové a didaktické složky ve strukturovaném
studiu učitelství.
S ohledem na utváření didaktických znalostí obsahu se zvažují možnosti a meze
strukturovaných a nestrukturovaných programů studia učitelství. V rámci programů
strukturovaných i nestrukturovaných se potom zvažují možnosti a meze programů
následných (tj. konsekutivních, někdy též separovaných) a programů souběžných
(tj. paralelních, někdy též integrovaných). V případě modelů následných (resp.
separovaných), kde studium oborové předchází studiu didaktickému či naopak, se
poukazuje na skutečnost, že didaktické znalosti obsahu se budou pravděpodobně
utvářet aditivně, budou-li se utvářet vůbec. V případě modelů paralelních (resp.
integrovaných), kde se oborové studium odehrává časově souběžně a provázaně
se studiem didaktickým, lze předpokládat, že se didaktické znalosti obsahu budou
utvářet kumulativně a smysluplně6. Jelikož povaha a kvalita procesu utváření didaktických znalostí obsahu je klíčovým momentem v procesu stávání se učitelem, jako
zásadní se jeví otázka, jaké podmínky a jaké limitace jsou v tak či onak koncipovaných studijních programech vytvořeny pro utváření těchto znalostí. Zamysleme
se nyní nad tím, v čem může být jaký problém.
Zatímco utváření didaktických znalostí obsahu je problémem vývoje, otázka
(časového) uspořádání oborového a didaktické studia ve studijním programu učitelství je problémem struktury. Má-li jít o vývoj, je třeba strukturu nastavit tak, aby
6
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Zajisté lze i strukturovaný program učitelství koncipovat jako integrovaný tak, aby se didaktické
znalosti obsahu mohly utvářet kumulativně (srov. Kattmann, 2009). Je to otázka pojetí a vztahu
oborového a didaktického studia a otázka výběru, uspořádání a koordinace obsahů v kurikulu
učitelského vzdělávání. Převažující praxe v České republice je dle mých zkušeností spíše taková,
že převažují konsekutivní programy postavené na principu separace oborového a didaktického
studia.

vývoj umožňovala a podporovala. Není v zájmu vývoje, je-li struktura nastavena
tak, že vývoj inhibuje – např. tím, že mu neposkytuje dostatek času. Přeneseno do
oblasti tvorby kurikula učitelského vzdělávání, domnívám se, že právě k tomu může
v poslední době v případě strukturovaných programů studia učitelství docházet.
Zkušenosti a poznatky z práce v pracovních skupinách pro pedagogiku, psychologii
a kinantropologii a pro oborové didaktiky Akreditační komise tomu nasvědčují7.
Konkrétně je problém v tom, že do bakalářských studijních oborů směřujících
k učitelství se v reprezentativní míře nezařazují oborově didaktické předměty.
Bakalářské studijní obory – byť jsou de facto předstupněm navazujících magisterských studijních programů učitelství – jsou mnohdy koncipovány jako (výhradně)
oborové. Z pohledu do odborné literatury je patrné, že uvedený problém není českým speciﬁkem. Také v dalších evropských zemích dochází mnohdy k formálnímu
strukturování učitelských studijních programů a v důsledku toho k vytváření rozluky
mezi studiem oborovým a studiem didaktickým.
Například ve Spolkové republice Německo na tento problém poukazuje Lange
(2001). Připomíná, že do diskusí na téma Boloňská strukturace a studium učitelství vstoupily dva významné odborné a politické orgány. Prvním z nich byla
Komise pro učitelské vzdělávání při konferenci ministrů školství (Kommision der
Lehrerbildung der Kultusministerium Konferenz), druhým byla Vědecká rada
(Wissenschaftsrat). Zatímco Komise pro učitelské vzdělávání při konferenci ministrů školství podporovala stávající strukturu integrovaného učitelského vzdělávání
(grundständige/integrierte Lehrerbildung), v níž jsou oborové, oborově didaktické
a obecné pedagogické předměty studovány od počátku v souběžné provázanosti
(Terhart a kol., 2000), Vědecká rada doporučila8 provést radikální strukturní změnu,
a to v duchu generálního přestrukturování studijních programů na základě diferenciace bakalářského a magisterského stupně a jim odpovídajících typů zakončení
(Abschlüsse). Pro učitelská studia to znamená v bakalářském stupni absolvovat
oborová studia (Fachwissenschaften), po nichž má v magisterském stupni následovat studium problematiky vyučování a učení ve škole. Obsah oborového studia
(Fachwissenschaften) má být v bakalářské fázi identický jak pro studenty učitelství,
tak pro studenty ne-učitelství. Jak dále upozorňuje citovaný autor (2001, s. 8), úvahy
Vědecké rady nejsou rozvíjeny speciﬁcky směrem k učitelství; daleko spíše jde
o prosazení celkově „nové orientace“ vysokoškolského vzdělávání. Také učitelské
studijní programy mají být nově strukturovány, přičemž se tu a tam uvažuje o jejich
přesunu z univerzit na odborné vysoké školy (Fachhochschulen). Tento trend po7
8

Viz např. zápisy ze setkání oborových didaktiků vyvěšené na webových stránkách Akreditační
komise.
Jedná se o dokument Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur „Künftigen Lehrerbildung“ z 16.
listopadu 2001.
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souvá diskusi o přípravě učitelů do „jiné dimenze“, jíž se v tomto textu nemůžeme
věnovat, jakkoliv je taková diskuse s ohledem na současné domácí úvahy o profesně
orientovaných studijních programech (a potažmo o profesně orientovaných fakultách
anebo vysokých školách) více než naléhavá.
Abychom zůstali u tématu, dodejme, že rovněž Lange (2001, s. 12) se domnívá,
že na učitelské vzdělávání je třeba prvořadě nahlížet jako na vývojovou úlohu, jíž
je třeba podřídit strukturu i načasování. Rovněž separaci oboru, oborové didaktiky
a obecné pedagogiky v konsekutivních modelech učitelského vzdělávání považuje
Lange za problém. Podobně, avšak v obecnější rovině uvažuje Neuweg (2007). Upozorňuje na to, že tradiční členění učitelského vzdělávání do fází (Phasengliederung)
může mít za následek rozluku mezi teorií a praxí. Dále k tomu uvádí přibližně toto:
mají-li objektivní a subjektivní teorie vstupovat do vzájemné konfrontace a obohacovat se, je třeba zajistit časovou a didaktickou souběžnost teoretické a praktické
složky učitelského vzdělávání. To je předpokladem pro to, aby v učitelském vzdělávání bylo možné realizovat pohyb mezi věděním a jednáním, přičemž podstatná
je zde role jazyka a pojmů.

a obecnou pedagogiku v souběžné provázanosti) jde o to, vytvářet pro (budoucí)
učitele příležitosti k úvahám nad tím, proč určité učivo vyučují tak, jak ho vyučují,
a příležitosti k reﬂexi své vlastní výuky. Těchto příležitostí se (budoucím) učitelům
může dostávat nejvýrazněji v rámci praxí a v seminářích z oborové didaktiky, popř.
dalších pedagogických disciplín. Proto je dle mého názoru zapotřebí rozvinout
koncepci reﬂektivní praxe a učinit z ní hlavní místo získávání a rozvíjení didaktických znalostí obsahu u (budoucích) učitelů. Dále je třeba rozvinout oborové
didaktiky (nikoliv jako směs oborů a didaktik, ale jako jejich amalgám), posílit
jejich vědecký fundament a učinit z nich výhledově instance dirigující v orchestru
učitelského vzdělávání studia oborová, oborově didaktická a obecně pedagogická
tak, aby výsledkem bylo dobré souznění.

6 Závěrem
Závěrem této kapitoly lze konstatovat následující. Devótní snaha o paušální naplnění
boloňského požadavku na strukturaci studijních programů profesní přípravy (zde
učitelství) získala navrch nad odbornými argumenty, které vycházely z porozumění
tomu, jaká je logika a dynamika procesu stávání se profesionálem (zde učitelem)
v rámci přípravného vzdělávání. Aktuálně mají instituce profesní přípravy (zde
fakulty připravující učitele) problém. Ten spočívá v tom, že byly nuceny vytvořit
umělé kurikulární struktury (zde strukturované studijní programy učitelství), v nichž
je před-programována inhibice procesu stávání se učitelem.
Řešení tohoto problému vyžaduje od institucí profesní přípravy dvojí disponovanost: porozumění věci a odvahu ke změně. Hlubší porozumění procesu stávání
se učitelem, procesu utváření didaktických znalostí obsahu, procesu integrace
oborového s didaktickým apod. je předpokladem pro vypracování odborné argumentace, s níž je třeba sebevědomě vstoupit do jednání na téma, jak koncipovat
učitelské studijní programy tak, aby proces stávání se učitelem spíše podporovaly,
než brzdily.
Za perspektivní lze dle mého názoru považovat modely učitelského vzdělávání
založené na konceptu didaktických znalostí obsahu, pokud ovšem budou konstruovány tak, aby respektovaly a podporovaly logiku a dynamiku procesu stávání se
učitelem (již) v rámci přípravného vzdělávání. Vedle zajištění základních strukturních podmínek (tj. umožnění od počátku studovat obory, oborové didaktiky
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4.2 JAKÝ MODEL VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
POTŘEBUJE SOUČASNÁ ŠKOLA
(z pohledu didaktika literatury)
Ondřej Hník
Abstrakt: Autor článku nejprve poukazuje na paradox svého oboru, tedy didaktiky
literární výchovy, poté na obdobný paradox v současném učitelském vzdělávání. Tím
je víra, že se tzv. oborové a tzv. metodologické poznatky, které jsou po celou dobu
vysokoškolské přípravy vyučovány odděleně (paralelně či konsekutivně), nakonec
v osobnosti učitele přirozeně propojí. Autor stojí za názorem, že již nelze spoléhat
na tento segregativní model a navrhuje přijmout skutečný integrativní model, tedy
takový model, kdy oborová didaktika bude neoddělitelně přítomna v celém obsahu
učitelského vzdělávání. Za brzdu zavádění takového modelu do praxe autor vidí
slabý oborově-didaktický diskurs a Boloňskou deklarací zavedené strukturované
studium do vysokoškolské přípravy učitelů.
Klíčová slova: didaktika literární výchovy, obor; oborová didaktika, diskurs, didaktická znalost obsahu, vzdělávání učitelů, model vzdělávání učitelů
Motto:
„To nastane (směřování k pansoﬁi, pozn. O. H.), bude-li se všechno vykládat
názorně a s důkazy, pomocí příčin a bezprostředních následků. Pro to však
bude zcela nezbytné, abychom věci vyučovali a učili se je nikoli cestou
cizích svědectví čili výkladů o nich, ale pomocí věcí samých.“ 1
„Kéž tedy zaniknou všechny vratké metody, dosud vymyšlené podle libosti
příliš bujných myslí, i ty, které dál vymyšleny budou, aby se konečně jednou
začaly všechny věci vykládat podle jediného řádu věcí.“ 2
(Jan Amos Komenský, Předehra pansoﬁe, 1637)

1
2

Komenský, 2010, s. 55; pův. Předchůdce pansoﬁe, Oxford: 1637.
tamt.
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Úvod

2 Paradox současné učitelské přípravy

V listopadu jsem u kulatého stolu konaného zde na pedagogické fakultě u příležitosti
mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy3
upozornil na paradoxní skutečnost svého oboru, tedy didaktiky literární výchovy.
Nyní si poukazem na tento problém posloužím k tomu, abych předjal jádro svého
sdělení, kterým je optimální model profesní přípravy učitelů.

Proč o tomto paradoxu mluvím. Podobný paradox chci ukázat na současném –
a pravděpodobně nejen pregraduálním – vzdělávání učitelů. Příprava na učitelskou
profesi je charakterizována vírou, že se tzv. oborové6 a tzv. metodologické (didaktické) poznatky, které jsou po celou dobu vysokoškolské přípravy vyučovány
odděleně, nakonec v osobnosti učitele přirozeně propojí. Realita nás však stále více
přesvědčuje o tom, že tento model nefunguje tak efektivně, jak jsme si představovali,
a že je třeba tzv. obor a jeho didaktiku – chcete-li rovnou učitelství – neoddělitelně vést napříč celou učitelskou přípravou. Pro neoddělitelné spojení obsahových
a metodologických znalostí se dnes již běžně používá pojem didaktická znalost
obsahu7, avšak ta není – ke škodě věci – prakticky naplňována.
Po učitelích i studentech učitelství se zcela oprávněně didaktická znalost obsahu
žádá, avšak pokládám si provokativní otázku, nakolik je skutečnou didaktickou
znalostí obsahu vybavujeme my, vyučující pedagogických fakult. A také otázku,
proč se řada začínajících učitelů, absolventů pedagogických fakult, cítí v momentě,
kdy nastoupí do školy, bezradně, a proč uvádějí, že jsou odkázáni učit se pokusem
a omylem, že začínají tzv. od začátku.
Jsem přesvědčen o tom, že všichni vyučujeme podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí a že všichni chceme ze sebe vydat to nejlepší, avšak – dle mého přesvědčení – již nemůžeme spoléhat na stávající segregativní model(y) učitelské přípravy.
Činit tak podle mého názoru znamená naivně spoléhat na genialitu studentů. Jsem
přesvědčen, že na ni nemůžeme spoléhat zvlášť dnes, kdy na vysoké školy přicházejí
studenti méně vybavení ke studiu (obecnými studijními předpoklady i předpoklady
ke studiu oboru), často s menším nadšením, často s nižším intelektem, než tomu
bylo v letech minulých.
Jsem přesvědčen, že z povahy věci nemůže fungovat žádný z takových modelů
vzdělávání učitelů, ve kterém student učitelství získává tzv. oborové poznatky
odděleně od poznatků didaktických, ať se již toto děje v čase paralelně (tzv. paralelní model), či následně (tzv. konsekutivní model). Praxe ukazuje, že očekávané
„přirozené propojení“ nenastupuje u studentů a absolventů učitelství ani v případě
získávání poznatků v obecné didaktice a následně či paralelně v didaktikách oborových, natož potom u poznatků v tzv. oboru a jeho didaktice.

1 Paradox mého oboru
Více než 120 let4 se v různých diskusích a polemikách upozorňuje na skutečnost, že
literární složka českého jazyka je příliš nauková, příliš faktograﬁcká, příliš historizující. Volá se po čtenářském zážitku, přímé práci s textem, živé čtenářské zkušenosti,
výchově literárním uměním i výchově k literárnímu umění atp. V diskurzu pojetí
předmětu a nutnosti posunutí jeho těžiště se objevují jména jako Otokar Hostinský,
Hubert Gordon Schauer, František Václav Krejčí, František Götz, Vilém Mathesius,
Jan Mukařovský, Otokar Chlup, Václav Ertl, Josef Šlajer, Bohuslav Havránek,
Otakar Chaloupka, Jaroslav Machytka a desítky dalších významných osobností.
Kritika faktograﬁckého pojetí literárního vzdělávání se od 90. let předminulého
století objevuje kontinuálně až do současnosti.
Současná literární didaktika inovativní, mohli bychom říci čtenářské, interpretativní pojetí rovněž proklamuje, avšak dodnes nemá etablované klíčové kategorie
vztažené k tomuto pojetí. Klíčové kategorie, které by pomohly o školní realitě
literárního vzdělávání referovat, natož aby ji mohly sloužit, přetvářet k lepšímu.
Jinými slovy současná terminologie literární didaktiky odpovídá kritizovanému
pojetí – pojetí poznávání o díle –, a nedokáže tedy vystihnout podstatu takové
výukové praxe, o kterou usiluje česká (a československá) škola již 120 let (pojetí
přímého poznávání díla). Současná literárně-didaktická terminologie neposkytuje proto oboru základ pro solidní diskurs, kterým by se měl obor dále rozvíjet
a skrze který by se mohl prosazovat v konkurenci (nejen) s obory příbuznými. Obor
bez relevantních klíčových kategorií a funkční terminologie rovněž nemůže plnohodnotně sloužit ani základní a střední škole, ani vysokoškolské literární didaktice,
která by měla být pilířem učitelské profesní přípravy.5

3
4
5
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Pedagogická fakulta UK v Praze, 4.–5. 11. 2012
srov. Hubert Gordon Schauer, Literatura a literární dějepis. Literární listy. 1890, roč. 11, č. 23,
s. 385–387.
„Didaktika je podstatou učitelství.“ Mužík, V, 2004, s. 1-3.

6
7

Je třeba vzít v úvahu, že skutečným oborem je učitelství, tedy výše zmíněné neoddělitelné spojení
kompetencí oborových a didaktických.
srov. Janík, 2009
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3 Hypotetické příčiny neexistence plně integrativního přístupu
3.1 Slabý diskurs oborové didaktiky
Nyní se vrátím k paradoxu svého oboru. Naznačil jsem, že současná literární didaktika se stále potýká s pojetím vzdělávacího předmětu, a tedy i s pojetím sebe sama,
nedisponuje adekvátní terminologií, nemá ustálené relevantní klíčové kategorie, tedy
ani solidní teorie, o které by se mohla opírat. Na rozdíl od oboru má velmi slabý
diskurz, jako samostatná vědecká disciplína se teprve hledá. Její slovo proto nemá
potřebnou váhu. Řada vědeckých a vědeckopedagogických pracovníků literárního
oboru proto vůči literární didaktice a literárním didaktikům chová skepsi, nedůvěru,
někdy dokonce i opovržení, spojované s pocitem nadřazenosti („my jsme obor, vy
jen jeho didaktika“). Těžko potom může oborová didaktika svůj obor přesvědčit
k tomu, aby s ní nejen spolupracoval, ale dokonce tvořil neoddělitelnou jednotu.
3.2 Strukturované studium
Institucionální překážkou pro kvalitní učitelskou přípravu je také Boloňskou deklarací zavedené strukturované studium. Strukturované studium se netýká oboru
učitelství pro první stupeň základní školy, u oborů učitelství pro 2. stupeň základní
školy a školu střední však bylo na pedagogických fakultách zavedeno. Protože tříleté
bakalářské studium neopravňuje absolventa k výkonu učitelské profese, je v něm
přítomnost obecné i oborové didaktiky nejen absurdní, ale pro vzdělávací instituci
a příslušné katedry také nevýhodná: 1) nebudou se přece vysilovat zprostředkováním didaktické znalosti obsahu na studentech, kteří ji stejně nevyužijí; 2) jestliže
by svoji oborovou didaktiku do bakalářského stupně přeci jen začlenili (ať už plně
integrovanou, nebo segregovanou), byla by to obrovská přihrávka těm, kteří chtějí
uznat bakaláře za kvaliﬁkované učitele. Didaktika bývá proto doslova natlačena
do posledních dvou let učitelské přípravy, tedy do magisterské „nadstavby“. Tím
je ještě prodloužena vzdálenost mezi poznatky ze základů a pilířů oboru (v případě
literatury je to teorie literatury a literární historie) a umocněna konsekutivnost již
tak ne zcela efektivního modelu učitelské přípravy.
Je-li strukturované studium pro některé obory nevyhovující a limitující (jsou to
především náročné obory, které vyžadují více než tři roky kontinuální vysokoškolské
přípravy), je pro učitelské obory téměř destruktivní.
3.3 Absence plně integrativního přístupu
Slabý oborově-didaktický diskurs je jednou z hypotetických příčin neexistence
plně integrativního přístupu v profesní přípravě učitelů, strukturované studium
učitelského vzdělávání je pak spolehlivou pojistkou, která stoupence integrativního přístupu drží v šachu. V profesní přípravě učitelů tedy neexistuje skutečný
integrativní přístup (zrovna tak jako neexistují skutečné fakultní školy, skuteční
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fakultní učitelé atp.), byť by právě tento přístup - již z povahy věci samé - pomohl
studenty učitelství vybavit potřebnými kompetencemi snadno a rychle, v duchu
myšlenek J. A. Komenského.

4 Příklady integrativního přístupu v učitelské přípravě
Nyní předložím dva inovativní návrhy, jak imanentně sloučit oborovou didaktiku
a obor, a tím pomoci snadnější a rychlejší přípravě učitelů. Opět se přidržím svého
oboru, a dokonce těch vysokoškolských kurzů, které sám vyučuji. První příklad se
pokusím demonstrovat na literatuře pro děti, druhý na teorii literatury.8
Literatura pro děti je předmětem, který má ve studijním plánu pedagogických
fakult zcela logicky a oprávněně poměrně vysokou váhu. Na naší fakultě má tradičně dvousemestrální dotaci a je zakončena zkouškou, vyučuje se jak ve formě
seminární, tak přednáškové. Je navíc vyučována ve všech studijních programech,
tedy v učitelství předškolní pedagogiky, v učitelství pro 1. stupeň základní školy
a v učitelství pro 2. stupeň základní školy a školy střední; literatura pro děti se
rovněž vyučuje v kombinované formě studia.
Tradičně je literatura pro děti na pedagogických fakultách vyučována „jako
obor“, tedy v podstatě jako přehled literatury pro děti a mládež. Ve skutečném
integrativním modelu by však vstupovala do hry proklamovaná didaktická znalost
obsahu. Právě ona by do literatury pro děti – z povahy věci samé – musela vnést
přímou práci s texty dětské literatury a její následnou reﬂexi, chcete-li reﬂektivní
dialog. Právě reﬂektivním dialogem, nikoli jen výkladem, by byl zajištěn znalostní
(didakticky znalostní) rámec vysokoškolského předmětu.
Podobně by v kurzech teorie literatury, na pedagogických fakultách často pojímané jako úvod do studia literatury a např. na Pedagogické fakultě UK v Praze vyučované také v programu učitelství pro 1. stupeň ZŠ, důsledné uplatňování principu
didaktické znalosti obsahu znamenalo ústup od pouhého paměťového osvojování
literární teorie a od osvojování si literární teorie bez ohledu na její aplikaci ve škole.
Plnohodnotnou součástí vysokoškolského kurzu teorie literatury by se tak stala např.
tvorba textu z pozice různých typů vypravěče (nadosobního, osobního, neosobního
atp.) a zvažování důsledků pro výsledný text; změna vypravěčské perspektivy a zvažování důsledků pro výsledný text; tvorba vlastní metafory; zvažování více variant
titulů k textu; nápodoba autorského stylu / stylu literárního směru; doplňování slov
do básně; přepis básně do běžně mluvené řeči apod. (a jejich následná reﬂexe).
Nejde přitom o poskytnutí hotové „kuchařky“ budoucím učitelům; cílem je osvo8

Oba dva kurzy jsou na katedře české literatury PedF UK v Praze akreditovány ve dvou podobách:
1) pro studijní program učitelství pro 1. stupeň ZŠ a 2) pro studijní program učitelství VVP pro
2. stupeň ZŠ a SŠ.
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jit si právě didaktickou znalost teorie, tedy nahlížet způsoby její možné aplikace
ve školním prostředí nahlížením do podstaty jevů (důležitosti toho, kdo vypráví;
principu metafory; principu stylu; funkce titulu atp.).
Domnívám se, že takto či podobně pojatá učitelská příprava, tedy příprava, ve
které je uplatněna didaktika (didaktická znalost obsahu) napříč kurzy, teprve směřuje
k pravému jádru věci, a může tak plnohodnotně sloužit školní praxi.

4.3 VÝUKA VĚDECKÝCH POJMŮ ČESKÉHO
JAZYKA V KONTEXTU KAŽDODENNÍ
ŽÁKOVSKÉ ZKUŠENOSTI

5 Školní realita je v rozporu s principy oboru i oborové
didaktiky

Abstrakt: Příspěvek z obsahově-analytického hlediska pojednává o výuce vědeckých pojmů, které jsou zasazeny do předepsaného kurikula českého jazyka na
druhém stupni základních škol. Příspěvek vychází z kvalitativního výzkumného
šetření, na jehož základu v kontrastu k ideálu kontextualizace učebního obsahu
problematizuje možnost využít každodenní žákovské zkušenosti ve výuce vědeckých
jazykových pojmů, a to právě kvůli jejich zaměřenosti na obsah.

Předmětem oboru literatury jsou texty umělecké literatury. Princip oboru je tedy
logicky postaven na čtení těchto textů, na setkávání se s těmito texty, na pronikání
ke smyslu těchto textů / literárních děl. Smysl textu nelze nahradit synopsí, parafrází, pouhým odkazem na dílo. Je třeba k němu docházet četbou (a její poučenou
reﬂexí). To potvrdí každý oborový specialista. K četbě (a její reﬂexi) je ovšem třeba
vychovávat, četbu (a její reﬂexi) je třeba praktikovat. To je plně v kompetenci školy
jako instituce. Pakliže se škola soustředí právě na tzv. stručné obsahy literárních
děl a parafráze a spíše na kontexty než vlastní texty, není to v souladu s principy
oboru samotného.
Oborová didaktika by tedy měla mít za předmět svého zkoumání četbu a přímé
setkávání s literárním dílem a jejich reﬂexi a měla by dále rozpracovávat možnosti
práce s literárními texty ve škole, a to již proto, že didaktika má školnímu vzdělávání sloužit především.
Školní (literární) vzdělávání je v rozporu s oborem ve dvou věcech: 1) v obsahu,
neboť za předmět zkoumání bere spíše historii literatury než samotnou literaturu,
upřednostňuje kontexty nad texty; 2) v metodě, neboť svůj obsah (texty umělecké
literatury) neučí prostřednictvím věci samé (textů), ale pouhým odkazováním na
ni. Tím, že je v rozporu s oborem v obsahu i metodě, logicky nekoresponduje ani
s cíli oboru.

6 Závěr
K vyřešení výše naznačeného rozporu, který se nutně týká cílů, obsahu i metody,
mohou významným způsobem přispět pedagogické fakulty. Jsem přesvědčen, že
neutěšenou situaci v (literárním) vzdělávání však nespasí několik hodin izolované
didaktiky (byť sebekvalitnějších) v jednotlivých oborech učitelství, ale změna podstatnější: změna paradigmatu profesní učitelské přípravy. Plně integrativní model,
v němž by se nabývání didaktické znalosti (literárního) obsahu dělo přímo, je jedna
z možných cest této změny.

226

Zuzana Šalamounová

Klíčová slova: vědecké pojmy, český jazyk, každodenní žákovská zkušenost,
kontextualizace

Úvod
Předložený příspěvek pojednává o výuce pojmů, a to pojmů vědeckých. Pojem
pojmu je sice v rovině teoretického vymezení problematický, čehož dokladem
je trvající disputace o jeho existenci či neexistenci (srov. Anzenbacher, 1991), na
druhou stranu je však právě vědomí pojmu a jeho obsahu základem našeho vnímání
každodenní reality, která je strukturována právě skrze pojmový systém, který jsme
si vytvořili (Lakoff, Johnson, 2002). Namísto zodpovídání ﬁlozoﬁckých otázek
však přistoupím přímo k uchopení pojmu pojem, který je chápán jako synonymní s pojmem koncept (Scott, 2008, Lipman, 2003, ad.). Pojem deﬁnuji ve shodě
s Maternou, jenž pojmy vymezuje jako „objektivní abstraktní (ideální) entity, které
mohou být reprezentovány výrazy jazyka“ (Materna, 1995, s. 13). Slovy Lipmana
(2003, s. 181) ještě doplňme, že tyto entity jsou tvořeny určitými dílčími entitami,
které jsou k sobě přiřazovány na základě toho, že jsou si podobné, čímž společně
vytvářejí obsah pojmu (tato deﬁnice se tak překrývá například s českým vymezením
Mareše, který pojmy deﬁnuje jako „mentální reprezentace určité skupiny objektů“,
které „vystihují jejich společné znaky“; Čáp a Mareš, 2007, s. 254).
K problematice zprostředkování výukových obsahů se tradičně přistupuje ze dvou
možných perspektiv – z hlediska obsahově-analytického, respektive ontodidaktického,
a z hlediska empiricko-psychologického (srov. Janík a Slavík, 2009). Druhý ze
zmíněných přístupů, který se zaměřuje na to, jak subjekt (v našem případě žák)
uchopuje a vyjadřuje obsah (pojem), se zabývá primárně subjektivním vnímáním
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obsahu pojmu (tamtéž, 2009) a je vlastní zkoumání psychologickému (srov. např.
Vygotskij, 1971). Oproti tomu hledisko obsahově-analytické je vlastní komunikačnímu pojetí oborové didaktiky (Píšová, 2009, s. 184), která se zaměřuje na proces
sdělování intersubjektivního (Janík a Slavík, 2009) a jejíž těžiště spočívá v analyzování komunikace, skrze niž výuka pojmu probíhá. V kontextu obsahově-analytického přístupu je pak nutné zdůraznit to, co akcentuje například Štech (2009, s. 108)
vycházející v této úvaze z Bernsteina – že důraz na zkoumání poznatku (pojmu)
v procesu předávání neznamená ignorování žáka. Právě učivo je totiž „svorníkem
pedagogického aktu“ neboť „dává smysl vzdělávacím institucím“ (mimo to stanovuje také samotnou roli žáka) „a procesům, které v nich probíhají.“
Ačkoli se hovoří o poklesu kognitivní práce s pojmy, která je nahrazována
působením „mýtu tvůrčího génia“ (Slavík, 2005), obsahově-analytický přístup
k výuce pojmů zůstává poměrně opomenutý. Úvahy, které se v českém prostředí
objevují ve snaze o akcentování systematického plánování práce s pojmy a které
bývají zaštítěny pojmem instructional design (srov. Dvořák, 2009), se objevují jen
v rovině teoretické. Právě uplatnění obsahově-analytické perspektivy na empirickém
materiálu je proto cílem předloženého projektu.
Hovoříme zde o pojmu pojem, pro další uvažování o problému je však nutné
vymezit, že pojmy, se kterými se žáci v prostředí školní třídy setkávají, jsou dvojího
charakteru – jedná se jednak o pojmy běžné a jednak o pojmy vědecké (srov. Vygotskij, 1971), ke kterým se vztahuje předcházející výklad a téma projektu. Znalost
obou typů pojmů vychází z odlišných východisek, o čemž hovoří například Scott
(2008) – zatímco ke konstruování běžných pojmů dochází na základě každodenní
zkušenosti, znalosti vědeckých pojmů, které jsou vlastní právě školnímu prostředí,
může být dosaženo pouze skrze explanaci a instrukci. Autor toto tvrzení dokládá
na příkladu, že dítě na základě své zkušenosti chápe, že balón padá, protože je
těžký (má běžnou znalost pojmu síla), nicméně ze své zkušenosti nevyvodí teorii
a pojem gravitace. S dvojím charakterem pojmů souvisí jedna z dílčích otázek,
která se k výuce vědeckých pojmů vztahuje, a to otázka, jak pracovat s vědeckými
pojmy v kontextu každodenní zkušenosti pojmů běžných. Opakovaně se setkáváme
s tvrzeními, že výuka je více efektivní, pokud jsou vědecké pojmy vysvětlovány
v návaznosti na pojmy každodenní (Barnes, 2008; Scott, 2008), a jsou tak kontextualizovány. S ohledem právě na předmět českého jazyka tento princip dlouhodobě
zdůrazňuje například Hausenblas (1997). Nakolik se můžeme k této otázce vyjádřit
na základě získaných dat, bude proto čtenáři předloženo k posouzení v rámci stručné
empirické sondy.
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1 Metodologie výzkumného šetření
Jak bylo naznačeno již v rámci teoretického úvodu do kontextu práce, cílem předloženého výzkumného šetření je popsat, jak probíhá výuka vědeckých pojmů v hodinách českého jazyka ve vztahu ke každodenní žákovské zkušenosti s obsahem
daných pojmů. Projekt je koncipován jako kvalitativní výzkumné šetření, neboť
jeho ústředním cílem je popsat a porozumět, nikoli ověřovat. Povaha získaných dat
sice umožňuje v rámci analýzy využít také kvantitativní postupy, jejich uplatnění
však není primárním cílem projektu. Hlavní výzkumná otázka tak zní: Jak probíhá proces výuky odborných pojmů v hodinách českého jazyka na druhém stupni
základní školy?
Terénní sběr dat probíhá průběžně od ledna roku 2011 a prozatím se na něm
podíleli čtyři učitelé českého jazyka a literatury se svými třídami. Pozorování probíhá vždy po dobu jednoho tematického bloku učiva českého jazyka. Orientace na
předmět český jazyk a literatura je dána mimo jiné významným postavením předmětu, které vyplývá z jeho speciﬁckého vztahu k jazyku – ten se totiž v hodinách
českého jazyka stává učebním obsahem a současně prostředkem, skrze který je učivo
zprostředkováno (srov. Kostečka, 1993; Hausenblas, 1997). Rozvinutí jazykové
kompetence a schopnosti tuto kompetenci uplatnit v komunikaci je pak vnímáno
jako nutný předpoklad úspěchu také v ostatních školních předmětech (srov. Čechová
a Styblík, 1998). Předmět český jazyk a literatura je jako významný vnímán také
žáky, kteří jej vyhodnotili jako předmět, který je zásadní pro jejich další uplatnění
(v tomto žebříčku zaujímá po angličtině hned druhé místo). Obsazuje však také
první místo z hlediska své subjektivně percipované obtížnosti a především pak
poslední místo z hlediska své oblíbenosti mezi žáky. Za zmínění jistě stojí také
fakt, že právě z českého jazyka a literatury si žáci domů odnášejí nejhorší známky
na vysvědčení (srov. Hrabal a Pavelková, 2010).
Výběr případů je podmíněn požadavky kladenými na expertnost učitele. Výuka
pojmů je chápána jako problematická i v rámci uvažování o její ideální podobě
(srov. např. Dvořák, 2009) – podobě, která učitele staví do role toho, kdo disponuje oborově didaktickými znalostmi a „epistemickou kompetencí“ (Štech, 2004,
s. 42) a nevnímá učitele jako nedostatečně vybaveného vědomostmi či chybujícího.
Rozhodla jsem se proto sledovat výuku učitelů, které lze chápat jako určitý příklad
dobré praxe. Ve všech případech se jedná o vyučující aprobované, s praxí od 20 do
25 let, které jako odborníky označilo jejich okolí a jejichž expertnost byla následně
ověřena na základě pozorování. Zároveň se jedná o učitele ze škol, které v předmětu
český jazyk dosahují nadprůměrných výsledků.
Data, se kterými v rámci výzkumného šetření dále pracuji, jsou sbírána několika
vzájemně se doplňujícími metodami, z nichž je v předloženém příspěvku čerpáno
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pouze ze zúčastněného pozorování. Jedná se přitom vždy o pozorování všech hodin,
které se vztahují k jednomu probíranému tématu. Zaznamenán je tedy vždy celý
tematický blok učiva. Ze zúčastněného pozorování vyučovacích hodin jsou vždy
pořízeny jednak audiozáznamy, jednak terénní poznámky, které se zaměřují primárně
na to, co nemá zvukovou povahu. Tyto dva zdroje dat jsou následně kombinovány
tak, aby vytvořily co nejkomplexnější obraz vyučovací hodiny. Délka pozorování je
odvislá od počtu vyučovacích hodin, které učitelka věnuje danému tématu – jedná se
od pěti do osmi hodin, u jedné z učitelek u dvou tříd. Celkem tedy analýza vychází
z čtyřiceti pěti vyučovacích hodin.
V rámci analýzy jsem se rozhodla zkombinovat metodu induktivního otevřeného kódování a metodu deduktivního tematického kódování. Tematické kódování,
které je prvotním způsobem třídění dat, vychází z teorie tzv. komunikačních aktů.
Jedná se o přístup tzv. konstitutivní etnograﬁe, která se zabývá strukturováním
či tzv. gramatikou interakce (srov. Kučera, 1992). Vyučovací hodiny tedy byly
nejprve rozčleněny na jednotlivé komunikační akty, které lze jasně identiﬁkovat
na základě verbálních klíčů, které učitel používá, a jež lze deﬁnovat v návaznosti
na to, jaký cíl ve vztahu k výuce pojmu zastávají. Toto rozčlenění vyučovacích
hodin pak napomohlo vnímat proměňující se situační kontext výuky i při detailním
analytickém procesu otevřeného kódování. Všechna data jsou kódována za použití
softwaru ATLAS.ti, verze 5.0.

2 Výsledky analýzy dat
V rámci empirické části, které doposud není organizována podle některé klíčové
kategorie, se zastavím u jednoho dílčího zjištění, které odpovídá na otázku: Jak
probíhá výuka pojmů na pozadí každodenní znalosti žáků? Právě práce s každodenní žákovskou zkušeností je součástí jedné ze vzešlých kategorií, a to kategorie
učitelských strategií. Dosavadní odpověď na tuto otázku bude prezentována na
příkladu učitelky Moniky a výuky pojmu vztah a jeho konstituentů1. Na základě
analýzy datového materiálu si zde představíme čtyři výukové mikrosekvence, které
zachycují vývoj pojmu v kontextu každodenní žákovské zkušenosti.
V ukázkách jsou použity následující zkratky: U = učitelka, Ž = žák, ŽŽ = žáci,
3 s. = pauza trvající 3 vteřiny, s ohledem na obsah hodiny pak přebírám zkratky
použité ve výuce, a to H = věta hlavní, V = věta vedlejší.

1
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Jedná se o vztah souřadnosti, který můžeme deﬁnovat jako „takový způsob spojení vět, při kterém
se žádná z vět nezačleňuje do jiné věty jakožto její větný člen“, jejichž „jejich obsahy jsou na sobě
významově nezávislé, ale existuje mezi nimi významový poměr“ (Příruční, s. 555).

2.1 Mikrosekvence č. 1 – vytváření scény pro uvedení pojmu
(první vyučovací hodina tematického bloku)
1. U3: Tak (3 s.) a dneska (3 s.) začínáme (3 s.) další (3 s) učivo (opravdu velmi
pomalu, každé slovo zvlášť). Takže mě teď hodně, hodně dobře vnímat. (5 s.)
Hm, co to jsou vztahy?
2. Ž: Vztahy?
3. Jáchym: To je komplikovaný.
4. ŽŽ: (smích)
5. U: Některé vztahy jsou doopravdy komplikované. Co jsou vztahy? Tak jaký je
třeba vztah (4 s.) mezi Lukášem a Sašou? (žák a žákyně sedící spolu v první
lavici u dveří – U na ně pokyne, ať jsou před tabuli)
6. ŽŽ: (smích)
7. Ž: Manželský.
8. U: Drbejte, drbejte, povídejte honem (s prožitkem). Já chci nějaký (dvakrát
tleskne) drby. Jaký mají vztah?
9. Ž: Sedí spolu v lavici.
10. K: Zatím sousedé.
11. U: Zatím sousedé. Tak vy se mně hodíte. Pojďte sem za mnou (naznačuje žákům,
aby šli k tabuli)
12. T: smích
13. Ž: To bude svatební obřad. (Lukáš a Saša mezitím přichází před tabuli.)
14. U: Tak, pojďte. Tak. (V třídě hluk, U musí mluvit hodně nahlas). Máme tady
sousedy. Jejich vztah je naprosto neutrální.
15. T: smích.
16. Ž: No!
17. U: Vy jste ale řekli sousedé, takže neutrální.
18. K: Luďa to řekl.
19. U: nakloní se k Danovi, který sedí v druhé lavici uprostřed. (Nahlas mu šeptá)
Teď mi někoho práskni, kdo tady není neutrální?
20. Dan: Ale… (3 s.) o tom se nesmí mluvit. (tišeji, rozpačitě)
21. U: Ale třeba i kamarádku, nemusí to být holka kluk.
22. Dan: Tak asi Vašek a Katka.
23. U: Jo?
24. T: smích.
25. U: Pak tady máme Vaška a Katku (pokyne na žáky, ať taktéž jdou k tabuli). A to
jsou kamarádi. Máme tady dva různé typy vztahů. Tito (stojí mezi dvěma dvojicemi, ukáže na Lukáše a Sašu) jsou pouze sousedi v lavici. Zatímco tady (ukáže
na Vaška a Katku) jsou dokonce i kamarádi. Jsou něco víc (3 s., U opět popojde
k prvnímu páru). Takže já u těchhle dvou můžu říct krásné (2 s.), krásnou větičku,
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že jsou to ka –, že jsou to sousedé (napíše na tabuli 1V a 2 V) a (Ukáže na pár na
druhé straně) tihle jsou dokonce i kamarádi. (3 s.) Je to jiný vztah. (5 s.)
Předložená ukázka zachycuje komunikační sekvenci, v níž si učitelka připravuje
scénu pro vstup vědeckého pojmu. Snaží se pole pro pojem vytvořit induktivně
interakcí s žáky tím, že se ptá na jejich vlastní deﬁnici pojmu. Vidí, že žáci na
otázku nevztahující se k poznatkům, které by již měli znát ze školního prostředí,
reagují, a přechází tak k analogii vycházející ze vztahů dvojic žáků ve třídě. Třída
reaguje smíchem a žáci spontánně odpovídají otevřenými odpověďmi. Je zřejmé,
že učitelka tímto postupem rozhodně získala pozornost žáků. Dojem nezávazné
konverzace učitelka ještě utvrzuje volbou slovní zásoby (viz linka 8) – pobídnutím
drbejte, drbejte posiluje zdání spontánního a jakoby mimovýukového spikleneckého
popovídání. Že se jí povedlo tento dojem doopravdy vzbudit, potvrzuje reakce Dana
(linka 19), který bere její dotaz po jiném než neutrálním vztahu mezi spolužáky
zcela vážně a reaguje jistým ostychem – jedná se přece jenom o žákovská témata,
která jsou před učitelem tabuizována. Po „prozrazení“ vztahu mezi Vaškem a Katkou třída opět reaguje smíchem – je zřejmé, že pozornost žáků je orientována na
probíhající interakci (jedná se přece o žákovsky atraktivní témata s určitým sexuálním podtextem), a to se zaměřením na její obsah – kdo ve třídě má s kým jaký
vztah. V dané komunikační mikrosekvenci žáci věnují pozornost uvedení nového
učiva, které se svým obsahem jeví jako snadno asimilovatelné do každodenního
chápání pojmu vztah.
2.2 Mikrosekvence č. 2 – zavedení vědeckého pojmu
(první vyučovací hodina tematického bloku, závěr)
U: Když se podíváte na ty grafy, které my jsme tady měli, tohle (zakroužkován na
tabuli v předchozích grafech různé vztahy dvojic vět) je nějaký vztah. Tyhle dvě
věty (opět zakroužkuje dvojici vět souřadných) mají nějaký vztah. Tohle (zakroužkuje dvě věty v podřadicím poměru) je nějaký vztah. V rámci toho grafu jsou
neustále nějaké vztahy navázané. To jsou ty tlapky (roztáhne ruce od sebe, jako
by se chtěla s někým chytit za ruku). To jsou ty vztahy. (3 s.) Neboli poměry, že.
Tenhle vztah (ukazuje na graf druhého souvětí mezi větu hlavní a vedlejší) je
ten vztah nadřízenosti a podřízenosti. To je šéf (ukazuje na větu hlavní), to jsou
jeho podřízení (ukazuje na věty vedlejší). Tohle jsem já (ukazuje na větu hlavní), tohle jste vy (ukazuje na věty vedlejší). A tohle je třeba něčí mladší brácha,
kterej je dole. Který nepatří do této skupiny (ukazuje na vedlejší větu závislou
na vedlejší větě). Jo?
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Stejná vyučovací hodina ústí v autoritativní explanaci – monologický výklad učitelky, kdy je pojem vztah přenesen do skladby souvětí. Učitelka Monika si pomáhá
zachycením stavby souvětí na tabuli, na níž názorně demonstruje, kde se v daném
grafu nachází který typ vztahu – opět přitom volí analogie s každodenním životem
žáků, a to mimo jiné na vztahu mezi žáky a jí samotnou. Ukázka tedy zachycuje
pokus o převedení obsahu každodenního pojmu vztah do konkrétní větné struktury,
k upozornění na formální charakter vztahu není explicitní.
2.3 Mikrosekvence č. 3 – Oddálení vědeckého pojmu a každodenní
zkušenosti
(2. vyučovací hodina)
U: Co to jsou vztahy? (3 s.) Poměry? Kamčo?
Kamča: Někoho ovládat.
U: Že já se vůbec namáhám že? Tak třeba tady dělám hodinu šaška, šaškec a pracuju
tady u tabule, když vy mě vůbec nevnímáte. Je tady někdo kdo mně to řekne?
Míšo?
Předložená ukázka zachycuje události nastalé o tři dny později, respektive události
následující vyučovací hodiny. Učitelka komunikační akt otvírá stejnou otázkou,
kterou žákům kladla v předcházející vyučovací hodině – co jsou to vztahy? Žákyně Kamila reaguje tak, jak minule reagoval její spolužák Jáchym – otevřenou
odpovědí, která zachycuje její každodenní stanovisko. Tento postup je však povolen jen při vytváření scény pro uvedení pojmu. Jak prezentuje ukázka, po tom,
co došlo k zavedení vědeckého pojmu (mikrosekvence 2), očekává se od žáků
právě přechod k chápání pojmu v rovině vědecké. Učitelka v této sekvenci jasně
a výstražně diferencuje induktivní vyvozování z každodenní zkušenosti a vědecké
chápání pojmu. Právě práce s každodenní zkušeností žáků, která probíhala v minulé
hodině, je označena jako šaškec a činnost učitelky, která se snažila zjistit vztahy
mezi žáky ve třídě, jako dělání šaška. Učitelka tak žákům dává výrazný signál, že
aktivita v minulé hodině byla určitou hrou či představením, což je svět, který je od
výuky pevně oddělen.
2.4 Mikrosekvence 4: odstoupení od obsahu ve jménu formy – popření každodenní zkušenosti
(2. vyučovací hodina ve své polovině)
1. U: Áno. Další, Karle. (U celou dobu vyvolává, nikdo se nehlásí)
2. Karel: Prší svítí slunce (přečte bez intonace).
3. T: (smích)
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4. U: bude tam čárka?
(3 s.)
5. Karel: Ne. Jo.
6. U: Tak, pro co se rozhodneš?
(3 s.)
7. Karel: No tak…
8. U: Bude mezi těmi dvěma větami čárka, a proč?
9. Karel: No tak bude. Ale ony nejsou si rovný, ty věty.
10. U: Proč?
11. Karel: Protože to je něco úplně jinýho. Prší je vě –, je věta jednočlenná a…
12. U: Můžeš se jednou větou zeptat na druhou?
13. Karel: No tak tam dám a, no.
14. U: Ale nemusíš ho tam dávat. Může tam…
15. Karel: Ale já ho tam chci dát.
16. U: A když ho tam nedáš, bude tam čárka?
17. Karel: Jo!
18. U: Jo. Proč?
19. Karel: No tak protože nemůže pršet a svítit slunce. To je, to je trošku blbost.
20. U: A prostě tam čárka bude. Prostě to ze sebe dostaň.
21. Karel: Protože to, protože…
22. U: Verčo, nebavte se.
23. Karel: Protože to jsou dvě věty.
24. U: Taak. To jsem chtěla slyšet. Vidíš, že to víš.
25. D: Paní učitelko co když…
26. U: Jsou to dvě věty.
Přeložená ukázka ilustruje jeden z klíčových momentů při výuce pojmu vztah.
Výuka se přesunula k různým typům aplikace, v tomto případě k produktivní
aplikaci, jejíž podstatou je spojení dvou předdeﬁnovaných vět do předepsaného
vztahu. Žáci tak mají dvě jednoduché věty spojit do slučovacího vztahu – jedná se
o kognitivní činnost, kterou v běžné komunikaci používají naprosto běžně, v rámci
výuky však tuto aktivitu přesto provází řada komplikací. Žák Karel má spojit větu
prší a větu svítí slunce do souvětí prší a svítí slunce. Konstrukci souvětí za použití
spojky a se však brání – od začátku interakce si uvědomuje, že se jedná o dvě věty,
z nichž žádná není závislá na té druhé, jejich spojení do vztahu však odmítá, a to
z důvodu percipované neslučitelnosti jejich obsahů – jak sám komentoval v rozhovoru po skončení hodiny, nezdá se mu logické, že by pršelo a současně svítilo
slunce. Učitelka se jeho pozornost svými instrukcemi snaží převést z obsahové
roviny do roviny formy, což se jí nakonec (byť zopakováním toho, co žák po celou
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dobu vědě) daří – žák rezignuje na své uvažování a obsahu a přejde na formální
uvažování o spojení dvou vět.
Druhá vyučovací hodina je ve znamení odstoupení od obsahu ve jménu formy.
V důsledku tohoto procesu žáci následně nereagují na obsahové sdělení ani tam,
kde je k tomu učitelka láká (například svým žertem skrze souvětí Zítra nepřijdu,
musím totiž k psychiatrovi ve třetí vyučovací hodině), nebo kde se analogie s životem třídy přímo nabízí (například v souvětí Moc to tu ještě nezná, neboť k nám do
třídy přistoupila teprve loni, které zaznělo v páté vyučovací hodině a které přesně
koresponduje s děním ve třídě). V rovině produktivní aplikace pak žáci vytvářejí
souvětí typu Rovinatá, a proto jednotvárná cesta se nám moc líbila – souvětí formálně odpovídající požadavkům na komponenty pojmu vztah, nicméně obsahově
je mírně řečeno problematické.
3 Závěr
Opakující se výtkou v rámci komunikace ve školní třídě je mimo jiné tendence
k dekontextualizaci, která ji provází (Cazden, 1988) a k níž se učitelé ve výuce uchylují i přes zdůrazňování přínosu provázání vyučovaného a učeného s každodenní
zkušeností žáků (srov. Barnes, 2008). Pokud se pokusíme zodpovědět otázku, jak
probíhá výuka vědeckých pojmů českého jazyka na pozadí každodenní žákovské
zkušenosti, vidíme, že právě návaznost na každodenní zkušenost žáků může být
v rámci proniknutí do povahy vědeckých pojmů českého jazyka problematická,
neboť analogie s každodenní žákovskou zkušeností automaticky strhává pozornost
na obsah (který může být žáky chápán dokonce jako zcela mimovýukový, jako tomu
bylo v ukázce č. 1), zatímco forma, která je učivem, zůstává v jeho stínu. Nalezení
určitého kompromisu mezi primárním důrazem na formu, který však přesto bude
zasazen do každodenní zkušenosti, nebo alespoň jejího smysluplného odrazu, je
tak jednou ze speciﬁckých výzev, s nimiž se budou muset učitelé českého jazyka
při výuce vědeckých pojmů svého oboru vyrovnat.
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4.4 PEDAGOGICKÉ SCHOPNOSTI UČITELE
V MATEMATICE
PŘÍBĚH
Milan Hejný
Abstrakt: Učitel, který se rozhodl vyučovat matematiku metodou budování schémat,
musí měnit některé pedagogické zvyklosti, jež se projevují jako překážky žádané
změny. Článek popisuje, ilustruje a analyzuje tři z těchto překážek. Cílem analýz
je hledat možnosti jak učitelům pomoci překážky překonávat.
Klíčová slova: vyučování orientované na budování schémat, změna edukačního
stylu, překážky změny edukačního stylu, rady učitelům, jak překážky překonávat

Úvod
Podle našeho přesvědčení založeného na mnohaletých zkušenostech s vyučováním na základní, střední i vysoké škole, poznání nelze přenášet z vědomí učitele
do vědomí žáka. Žák svoje matematické znalosti a schopnosti musí budovat sám
řešením různých úloh a diskutováním o nich zejména se spolužáky. Z toho plyne,
že kvalitu vyučování matematice hodnotíme podle toho, do jaké míry vede žáky
k autonomnímu poznávání matematiky.
Uvedený názor dnes zastává asi většina didaktiků matematiky, např. (Fischbein,
1999), všech 9 autorů monograﬁckého čísla (Davis & all, 1990) a mnozí další.
Již několik let se snažíme hledat nástroje, jimiž je možné diagnostikovat kvalitu
vyučování matematice zejména na 1. stupni ZŠ. Naše současné poznání této problematiky je popsáno v článku (Jirotková, 2012). Nástroj obsahuje 20 diagnostických parametrů. Jeden z nich se týká pedagogických schopností učitele. Na tento
parametr zde zaměříme naši pozornost. Výzkum zúžíme na ty učitele a budoucí
učitele 1. stupně, kteří se již setkali s koncepcí vyučování matematice orientované
na budování schémat (VOBS). Koncepce je popsána ve studii (Hejný, 2007) a ilustrovaná ve statích (Slezáková, 2007) a (Jirotková, 2007).
Reakce učitelů, kteří se setkali s koncepcí VOBS, jsou někdy odmítavé, jindy
váhavé, občas velice pozitivní. Do posledních dvou kategorií náleží zejména ti,
kteří měli možnost vidět otevřenou hodinu odučenou tímto stylem, zažít spontánní
nadšení žáků a slyšet jejich nápadité myšlenky. Tito učitelé se někdy rozhodnou
zkusit VOBS. Změna stylu vyžaduje nejen změnu prezentace matematiky, ale
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i změnu dalších edukačních složek jako komunikace, interakce učitel–žák, vnímání
chyby žáka, vnímání chyby vlastní, hodnocení práce žáků, individuální práci s žáky
slabšími i žáky nejbystřejšími, atd. Je to náročná změna.
Cílem studie je popsat některé důležité překážky, které musí překonávat učitel
usilující o změnu svého tradičního edukačního stylu na styl VOBS, odhalovat příčiny
těchto překážek a hledat rady, které umožní učitelům překážky účinně překonávat.
Stručně budeme mluvit o VOBS-překážkách, o VOBS-příčinách a o VOBS-radách.
Seznam překážek a příčin uvedeme hned na začátku, abychom čtenáři usnadnili
orientaci v našich úvahách.

Tato rada se vztahuje na všechny zde uvedené i na mnohé další, zde neuvedené překážky.
Jestliže žák u tabule udělá chybu, neupozorňujte na ni, počkejte, až ji objeví třída.
Jestliže se vás žák zeptá, zda to má dobře, přesuňte jeho otázku na třídu. Řekněte:
„Vím já?“ a ukažte na třídu. Jestliže ve třídě vznikne spor, zda platí tvrzení A nebo B,
neřešte jej. Napište oba názory na nástěnku a z času na čas se ke sporu vracejte.

1 Seznam hlavních myšlenek

Moudrý Sókratés přirovnával objevování k porodu myšlenek; a stejně jako u člověka,
i u myšlenky chce těhotenství svůj čas.

1.1 VOBS-překážky
Z dosud identiﬁkovaných VOBS-překážek bylo podrobněji rozpracováno následujících 7:
O1. Výrazná matematická přítomnost učitele ve třídě.
O2. Strategie řešitelského procesu je vedena učitelem.
O3. Podceňování kognitivních schopností žáků.
O4. Strach z chyby.
O5. Potřeba ukázat žákům, jak se úloha řeší.
O6. Přerušování myšlenkového procesu žáka.
O7. Neefektivní organizace práce třídy (zejména diskuse).
Použité písmeno O je z anglického Obstacle = překážka.
1.2 VOBS-příčiny
Z dosud identiﬁkovaných VOBS-příčin se v této studii zmiňujeme o šesti:
C1. Nevadí, když v postupu žákům pomohu. Hlavně, že výpočty udělají sami.
C2. Žáci by to sami nezvládli.
C3. Šikovní žáci by řešení sice popsali, ale nebylo by to systematické.
C4. Řešení by trvalo příliš dlouho a výukový čas by nebyl dobře využit.
C5. Hlavním cílem řešitelského procesu je najít výsledek.
C6. Je povinností ukázat, jak se u úloh tohoto typu postupuje systematicky.
Použité písmeno C je z anglického Cause = příčina.
1.3 VOBS-rady
Nejdůležitější rada učiteli, který chce změnit svůj dosavadní edukační styl směrem
k VOBS, zní:
nechte žákům intelektuální autonomii.
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Druhá rada říká:
buďte trpěliví.

Třetí rada říká:
nepodceňujte matematické schopnosti žáků.
Mají-li potřebu řešit problémy, vymyslí věci velice překvapivé. A navíc, třída je
moudřejší než součet „mouder“ jednotlivých žáků. Třída všechny důležité problémy vyřeší.

2 Metodologie
Databáze výzkumu byla vzata z našich archivů video nebo audio záznamů vyučovacích hodin, písemných záznamů sebereﬂexí i reﬂexí učitelů, příběhů, které o své
práci napsali učitelé, a z mnoha rozhovorů a besed s učiteli. Analýzou materiálu
bylo identiﬁkováno několik desítek VOBS-překážek i VOBS-příčin. Hlavní materiál
této studie je protokol získaný ze čtyřminutového fragmentu videozáznamu, který
nám laskavě poskytla vyučující, kterou pojmenujeme Lucie. Prosila nás o analýzu
záznamu. „Chci vědět, co dělám špatně, chci se to naučit,“ řekla s odhodláním
změnit svůj tradiční edukační styl na styl VOBS. Dodejme, že Lucii, která na sobě
pilně pracuje, se její záměr daří. Výsledky, které její žáci v soutěži klokánek získali v tomto roce, to dokazují. Dokazuje to i vztah žáků k matematice, radost dětí
z objevování a z diskusí. Vše to dává Lucii další energii do práce.

3 Příběh
Příběh je napsán podle video-záznamu. Třetí ročník. Žáci řeší úlohu, která žádá
doplnit scházející číslice do poškozeného účtu (obr. 1). Účet má tři řádky a poslední
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sloupec částečných výsledků je nakonec sečten. Poškozené číslice jsou značeny
hvězdičkou. Úloha má jediné řešení, které je na obr. 2.
2 ⋅ ** = *0
* ⋅ 12 = 1**
3 ⋅ * = 2*
165

2 ⋅ 15 = 30
9 ⋅ 12 = 108
3 ⋅ 9 = 27
165

2 ⋅ 10 = 20
9 ⋅ 12 = 108
3 ⋅ 8 = 24
165

2 ⋅ AB = C0
D ⋅ 12 = 1EF
3 ⋅ G = 2H
165

Obrázek 1.

Obrázek 2.

Obrázek 3.

Obrázek 4.

Úloha, kterou učitelka zvolila a možná i sama vytvořila, plně vyhovuje VOBS.
Od žáků vyžaduje hledání, zkoušení a objevování. Předpokládá, že žáci postupně
odhalí čtyři kroky řešení:
1. nejprve vyplním druhý řádek, pak;
2. z posledního sloupce (z jednotek součtu) najdu H = 7;
3. odtud G = 9;
4. z předposledního sloupce (z desítek součtu) plyne, že C = 3, tedy AB = 15.
Na obrázku 3 je řešení Anny. Pouze druhý řádek je dobře. První a třetí řádek jsou
chybně. Číslice, které Anna napsala, jsou psané tužkou, jsou zřetelné, možná některé byly gumovány. V následujícím protokolu jsou poškozené číslice označeny na
obrázku 4 písmeny A až H. Znakem θ je označena pauza a znakem θθ delší pauza.
Slovo nebo slabika, kterou učitelka intonačně zvýrazní, je podtržena.
Protokol začíná v okamžiku, když už mnozí žáci mají úlohu částečně vyřešenu
a učitelka dotazováním žáků hodlá úlohu postupně a systematicky vyřešit. Ve třídě je
šum, který se učitelka snaží akusticky přetlačit silným hlasem. Ptá se na číslici G.
U01: Kolikrát dvanáct θ počítám tak, aby mi výsledek přesáhl stovku, Báro? (Bára
se naléhavě hlásila.)
B02: Dvanáct krát devět?
U03: Ano, dvanáct krát devět, nebo devět krát dvanáct, ano?
U04: Tak Aničko, ty jsi přišla na řešení toho příkladu. Můžeš nám říct, jak ho
budeme počítat?
A05: (Mluví pomalu a přesvědčivě.) Devět krát deset se rovná devadesát...
U06: Ano.
A07: Devět krát dva je osmnáct a celkem se to rovná sto osum.
U08: Ano, (přichází k dívce) tak ukaž mi přesně ten příklad. (Prstem ukazuje na
druhý řádek Ančina řešení.) Devět krát dvanáct, ano, dívám se, že už to máš
vyřešené. Tak mi řekni ještě další příklady, jak jsi řešila? (Má na mysli první
a třetí řádek, kde má Anna chyby.)
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A09: (Ukazuje na první řádek.) Dva krát deset se rovná dvacet.
U10: Ano.
A11: Tři krát osm se rovná dvacet čtyři (ukazuje třetí řádek).
U12: Ano, θ a θ podařilo se ti sečíst? (Anna prstem ukáže na číslo 165 a něco
tiše pro sebe šeptá.) Tak počítej nahlas. θ Čtyři… (intonace vyzývající dívku
k pokračování řeči).
A13: Čtyři plus pět … (váhavě).
U14: (Skočí Anně do řeči.) Čtyři plus osm je… (opět výzva k pokračování).
A15: …se rovná dvanáct, a θ.
U16: … takže by tam dole musela být…
A17: … musela být , θ dvojka.
U18: To znamená, že příklad, který tam máš, tři krát něco se rovná dvacet čtyři,
asi nebude správně. Takže budeme přemýšlet dál, aby nám… (učitelka prudce
přechází na novou myšlenku), které číslo tam budeme muset mít na θ konci?
Bude tam dvacet čtyři, když potřebujeme mít osum θ, když celkově potřebujeme
mít patnáct? Které číslo osum plus něco dá patnáct? θθ, Aničko, θ, osum plus
sedum je patnáct, takže my tam potřebujeme mít, θ dvacet ssss sedum. (Na konci
věty se Anna připojí k učitelce.)
Konec protokolu.

4 Analýza příběhu
Analýzou příběhu odhalujeme VOBS-překážky a hledáme jejich VOBS-příčiny.
V několika případech doplňujeme úvahy o epizody z jiných příběhů.
4.1 Výrazná matematická přítomnost učitele ve třídě
Nejzávažnější překážka, která je v dalším rozložena na dílčí překážky. Podle VOBS
vše, co je třeba objevit, sestrojit, vypočítat, najít, nebo zdůvodnit přenechává učitel
žákům. Z hlediska tradiční edukační strategie je to nepřirozené, pro některé učitele
neuvěřitelné. Učitel tradičně cítí odpovědnost za vědomosti žáků a je přesvědčen,
že jediná cesta k tomu vede přes výklad a procvičování. Nevěří, že žáci skutečně
objeví všechno sami. Ptá se například: „Jak se žák dozví, jak se píše číslice 4?“
nebo „Jak sám objeví, co je obvod?“
Poslední dvě otázky hypotetického učitele je nutno diskutovat. To, jak se píše
číslice 4, i to, co nazýváme obvod, učitel žákům řekne. Ale toto není matematika. To
je konvence, jazyk, terminologie. To, že 2 + 2 = 4, nebo že obvod čtverce o straně
3 cm je 12 cm, to již matematika je a to objeví žáci sami.
V příběhu je matematická přítomnost učitelky Lucie výrazná. Projevuje se
v mnoha směrech a my se na některé z těch nejdůležitějších podíváme blíže.
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4.2 Strategii řešitelského procesu řídí učitel
Strategie je nejdůležitější složka řešitelského procesu. Zde ji má plně ve své moci
učitelka. Jejím cílem je dovést žáky k odhalení řešení ve čtyřech krocích popsaných
výše v textu pod obrázky. Ve vstupu U01 učitelka orientuje žáky na číslice D, E
a F. Ve vstupu U12 začíná učitelka Annu upozorňovat na chybu, které se dopustila
volbou H = 4. Tento dialog vyústí k nalezení číslic G a H. Konečně později (již
mimo protokol) na výzvu učitelky jeden žák řekne, že C = 3, a tedy AB = 15.
Při společné analýze videozáznamu nám Lucie jako důvod svého počínání postupně uvedla příčiny C2, C4 a C3. Jiní učitelé v analogické situaci uváděli další
příčiny, nejčastěji C1 až C6. Podívejme se blíže na výpověď C1, která vychází
z přesvědčení učitele, že jeho hlavní úlohou je naučit žáky dobře počítat. Tento
předsudek, rozšířený i v komunitě rodičů, vede k důrazu na procvičování učiva.
Slabší žáci, kteří zde nestačí tempu spolužáků, jsou více nebo méně frustrováni.
Matematicky vyspělí žáci se nudí. Matematické myšlení žáků se rozvíjí jen velice
liknavě. Naopak zhoršuje se vztah dětí, zejména těch nejschopnějších, nejen k matematice, ale často i k intelektuální činnosti vůbec. To se pak projeví později, když
tito žáci odmítají usilovat o porozumění matematice a od učitele žádají poučky
a návody, které se naučí zpaměti a které si osvojí nácvikem. Na evropském trhu
práce však nejsou schopnosti memorovat a imitovat příliš žádané.
Epizoda 1.
V prvním ročníku učitelka žákům opakovaně pomalu přečetla úlohu z učebnice:
Dvě děti z pískoviště odešly. Zůstalo tam pět dětí. Kolik dětí bylo na pískovišti
dříve? U úlohy byl obrázek pískoviště. Když učitelka dočetla, zeptala se Monika: „Paní učitelko, to je na plus, nebo na mínus?“ Učitelka odvětila: „Na plus,
Moniko.“ Monika skoro okamžitě řekla: „Dříve bylo sedm“ a byla pochválena.
Po hodině mi učitelka řekla, že Monika je primus třídy. Na můj dotaz, proč nenechala Moniku zkoumat a případně dramatizovat úlohu, učitelka řekla, že tyto
úlohy (měla na mysli úlohy s antisignálem) jsou pro prvňáky příliš náročné. Že
i třeťáci je řeší chybně. Poslední názor učitelky z této epizody ukazuje na další
častou překážku:
4.3 Podceňování kognitivních schopností žáků
Učitelé často předpokládají, že to nebo ono žáci nezvládnou. Proto mu přicházejí
na pomoc radou. Tak uvažuje i Lucie, když vidí chybný třetí řádek Aniččina řešení,
a pomáhá jí vstupem U18. Lucie již ví, že nemá prozradit dívce správné řešení.
Ví, že jí má pomoci vhodnou úlohou. Tu se snaží vytvořit a dokumentuje tím, že
již na cestě k novému edukačnímu stylu udělala jisté pokroky. Žel v následující
chvíli se dostává do zajetí předchozích zvyků. Jakmile najde vhodnou úlohu, hned
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ji rázně formuluje: „Které číslo tam budeme muset…“. Zde se trochu zamotá a vylepšováním textu úlohu vlastně i vyřeší. Úloha měla znít: „Jaká číslice má být zde
(ukázat prstem na číslici H)?“ Během monologu se učitelka snaží vtáhnout Annu
do svého myšlenkového procesu. Oslovuje ji, říká: „My tam potřebujeme,“ ale
bez úspěchu. Anna se nakonec k učitelce přidá pouze v závěru posledního slova
„sedum“. Přesto měla učitelka dojem, že řešení udělaly společně s Annou. Řekla
to u analýzy videa.
Dívka vidí snahu učitelky pomáhat, určitě by ráda též něčím přispěla, jenže
k tomu jí není dána příležitost. Učitelka si neuvědomuje, že rychlost myšlenek
žákyně neodpovídá rychlosti jejího myšlení, a tak nenechává dívce čas, aby se
mohla i ona zapojit. Svoji netrpělivost si Lucie plně uvědomila, když si sama video
přehrávala. Řekla nám, že v té chvíli měla dojem, že podnětnou naléhavostí své
promluvy jí pomáhá.
Epizoda 2
V roce 1975 jsem začínal s vyučováním na základní škole. Učil jsem pátý ročník.
Na tabuli byla napsána úloha a mezi hlásícími se žáky byla i Radka, slabá žákyně.
Dostala možnost jít k tabuli. Radka u tabule něco povídala a psala, ale nemělo to hlavu ani patu, tak jsem jí poděkoval a pustil jsem k tabuli jiného žáka. Na této hodině
byl přítomen i můj otec, který se mne pak zeptal, proč jsem Radku poslal na místo.
„Přece jsi viděl, že povídala nesmysly,“ řekl jsem. „Pro tebe nesmysly, ale co když
jí některý spolužák rozuměl?“ namítl táta. I když se mi to jevilo nepravděpodobné,
při nejbližší podobné příležitosti jsem se třídy zeptal, zda někdo rozumí tomu, co žák
u tabule povídá. K mému překvapení se přihlásili tři žáci a pak se rozvinula velice
podnětná a zajímavá diskuse. Byla to pro mne jedna z nejdůležitějších zkušeností.
Ukázala mi nejen to, že nesmím podceňovat schopnost žáků objevovat, ale i to, že
moje schopnosti pochopit řeč žáka jsou omezené.
Epizoda 3
Asi dvacet učitelek kombinovaného studia si v uplynulých třech letech vybralo
seminární práci zaměřenu na propedeutiku pravděpodobnosti. Ve své třídě dala
učitelka žákům úlohy, které jsme doporučovali. Protože se jednalo o učivo, které
není součástí osnov prvního stupně, učitelé měli zde jen povrchní znalosti a do žákovských úvah zasahovali minimálně. Rozhovory většinou nahrávali a aspoň některé
části záznamu přepisovali do protokolů. Všichni bez výjimky pak v komentářích
konstatovali, že žáci objevili daleko více, než oni očekávali. V několika případech
učitelka zdůraznila, že ji překvapil slabý žák bystrými postřehy. V následném rozhovoru pak taková učitelka řekla, že asi špatně tohoto zdánlivě slabého žáka vede,
že mu musí nechat více svobody.
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5 Závěr
Studium VOBS-překážek pokračuje a zahájili jsme přípravu výzkumu, jehož cílem
je podrobně rozpracovat a v praxi testovat možnosti spolupráce s učiteli, kteří chtějí
zvládnout edukační styl VOBS. V současnosti se projekt připravuje. Bude součástí
projektu MUP (mapy učebního pokroku) zaměřeného na tvorbu map učebního
pokroku žáků.

4.5 DIDAKTICKÉ SCHOPNOSTI UČITELE
V MATEMATICE
Darina Jirotková
Abstrakt: Didaktická znalost obsahu je v posledních letech pojem v didaktické
literatuře často frekventovaný. Z této široké oblasti se zaměříme na jeden z 20
parametrů charakterizující edukační styl učitele. Pohled na didaktické schopnosti
učitele zde zúžíme na důležitou oblast práce učitele s chybou žáka a popíšeme 4
didaktické chyby, které ilustrujeme ukázkami z písemných řešení testů pěti studentů,
budoucích učitelů. Pokusíme se odhalit příčiny a důsledky uvedených chyb a najít
takové reedukační nástroje, které by učiteli pomohly uvedenou chybu překonat.
Klíčová slova: diagnostický nástroj, edukační styl učitele, didaktické schopnosti učitele, diagnostika žáka, chyba žáka, didaktická chyba učitele, reedukační nástroj

Úvod
Otázkám, co má učitel primární školy umět z matematiky, je věnováno v komunitě
didaktiků matematiky mnoho diskusí, mnoho výzkumů a mnoho studií. Tématu
Matematické znalosti potřebné k výuce v primární škole byla věnována dokonce
poslední mezinárodní konference SEMT’11 (International Symposium Elementary
Math Teaching), která se koná v každém lichém roce na Pedagogické fakultě UK
v Praze. S. Vinner zde ve své plenární přednášce i v článku (Vinner, 2011) vyjadřuje
přesvědčení, že snad již po celém světě byla přijata myšlenka, že v přípravě učitelů
prvního stupně je třeba věnovat velkou péči jak matematickým znalostem (content
knowledge), tak didaktickým znalostem obsahu (pedagogical content knowledge).
Doporučuje, aby úroveň matematického učiva nepřekračovala intelektuální schopnosti studentů a učitelů, tedy aby vyučovaná matematická témata byla v zóně nejbližšího vývoje (ZPD – Zone of proximal development, Vygotsky, 1986) studenta
či učitele. V plném souladu s těmito myšlenkami M. Hejný spolu s jeho pracovním
týmem rozpracoval koncepci kurzů matematiky a didaktiky matematiky v přípravě
učitelů jak prezenčního a kombinovaného studia, tak celoživotního vzdělávání. Tyto
kurzy jsou založeny na myšlenkách vyučování orientovaného na budování schémat
(VOBS, Hejný, zde) a jsou důkladně rozpracovány v sadě učebnic matematiky
pro 1.-5. roč. ZŠ, pracovních sešitů a příruček pro učitele od autorů Hejný a kol.
vydaných v nakladatelství Fraus.
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V článku se zaměřujeme na užší oblast didaktických schopností učitele, a to na práci učitele s chybou žáka. Pod slovem učitel budeme v článku rozumět jak studenta prezenčního
i kombinovaného studia, tak i praktikujícího učitele z kurzu celoživotního vzdělávání.

2 Nástroj diagnostiky edukačního stylu učitele
V předcházející části této kapitoly je M. Hejným navržena koncepce tvorby diagnostického nástroje, pomocí něhož lze charakterizovat edukační styl učitele
v matematice. Tento diagnostický nástroj pak je v této studii rozpracován a ilustrován třemi případovými studiemi. Nástroj je tvořen dvaceti parametry, které jsou
rozděleny do čtyř oblastí:

5.
6.

A. Přesvědčení učitele
vztah k matematice;
cíle vyučování matematice
;
edukační strategie (v polaritě transmisivní – konstruktivní);
interakční strategie směrem k žákovi, k třídě (v polaritě postojová – dialogická) i případně jejich projekce do interakce žáka s jeho blízkými (se spolužáky,
s rodiči, s prarodiči atd.);
interakční strategie směrem ke kolegům, vedení školy, inspekci;
orientovaná potřeba práce na sobě.

1.
2.
3.
4.
5.

B. Životní zkušenosti jako východisko pedagogického přesvědčení učitele:
odkud přichází;
čeho se týkají;
které zkušenosti absentují;
jak jsou zkušenosti reﬂektovány;
které zkušenosti způsobily v přesvědčení učitele posun.

1.
2.
3.
4.

C. Osobnost:
sebedůvěra v oblasti pedagogické;
sebedůvěra v oblasti didaktické;
sebedůvěra v oblasti matematické;
sebedůvěra v oblasti sociální (vůči kolegům, vedení školy, inspekce, rodičům);
5. hodnocení vlastní edukační strategie (odpovídá realitě?).
1.
2.
3.
4.

246

D. Schopnosti / kompetence:
1. pedagogické: vedení diskuse třídy, organizace práce, individualizace, tvorba
klimatu, práce s chybou, trpělivost, ...;
2. didaktické: motivace žáků, koncepce ontogeneze pojmů, vztahů, procesů, jazyků, tvorba úloh a úlohových kaskád, diagnostika žáka (porozumění žákově
myšlence), hodnocení žáka, reedukace, …;
3. matematické: znalost řešitelských strategií různorodých úloh, zejména schopnost účinně používat metodu pokus-omyl, schopnost tvořit generické modely
procesuální a konceptuální, schopnost tvořit úlohy požadované charakteristiky,
…;
4. sociální: interakce s kolegy, vedením školy, inspekcí a rodiči.
V tomto článku se budeme věnovat pouze jednomu z dvaceti parametrů, a sice
parametru D2 – didaktické schopnosti/kompetence učitele.

3 Metodologie
Zkoušky z didaktiky matematiky na PedF UK v Praze odrážejí způsob práce se
studenty. Součástí zkoušky je test, ve kterém mají studenti prokázat úroveň svých
didaktických znalostí obsahu (Shulman, 1986), nebo spíše didaktického vědění
obsahu (didactical content knowing – Cochran, DeRuiter a King, 1993 podle Janík,
2007). V testu se od studenta žádají některé z následujících aktivit:
• řešení dané didaktické situace;
• reakce na žákovu chybu;
• určení nejpravděpodobnější příčiny žákovy chyby;
• návrh reedukačního procesu;
• návrh scénáře výuky některého pojmu, vztahu, nebo postupu;
• návrh diferencovaného přístupu k popsaným typům žáků v dané situaci;
• popis vlastní zkušenosti vztahující se k výuce matematiky;
• komentář a analýza této zkušenosti.
Písemná řešení těchto testů tvoří významnou část naší výzkumné databáze. Jejich
archivaci jsme zahájili již před deseti lety a v současnosti archiv obsahuje na 200
položek. Dalšími materiály jsou seminární práce studentů, v nichž mají např. popsat
a analyzovat realizovaný experiment se žáky nebo popsat příběh, v němž se něco
z hlediska poznávání matematiky odehrálo, videonahrávky mnoha vyučovacích
hodin, které buď studenti/učitelé sami donesli, nebo které byly pořízeny při jejich
praxích, diplomové práce, různá sdělení.
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Tato studie pojednává o čtyřech didaktických chybách učitele:
Učitel chybně čte řešení žáka.
Učitel postrádá účinnou diagnostiku žákovy chyby.
Učitel nejasně formuluje úlohu.
Učitel nevhodně modiﬁkuje dobrou úlohu.

Všechny čtyři tyto položky ilustrujeme pomocí řešení jediné úlohy pěti učiteli.
Analýza jejich řešení začíná popisem jevu didaktická chyba učitele, pak jsou
hledány příčiny, proč učitel chyby dopouští, jsou popsány možné důsledky této
chyby a nakonec jsou diskutovány možnosti reedukačních nástrojů, tj. možnosti
jak danému učiteli pomoci chyby překonat.

4 Ilustrace
V závěrečném testu kurzu didaktika matematiky posluchači řešili následující úlohu.
V pátém ročníku žák v písemce chybně řešil úlohu:
Původní cena domu byla 2,17 milionu korun. Pak byla o 1/7 snížena, ale po rekonstrukci střechy jeho cena vzrostla o 140 000 korun. Jaká je teď cena domu?
Řešení žáka. 140 000 Kč + 2 170 000 Kč = 2 310 000 Kč. Sleva je 2 310 000 : 7
= 330 000 Současná cena je 2 170 000 – 330 000 = 1,84 milionu korun.
a) Ukažte na nedostatky žákova řešení a napište správné řešení.
b) Najděte možnou příčinu žákova nesprávného postupu a napište reedukační
úlohu.
c) Napište kaskádu 3 reedukačních úloh s komentářem.
4.1 Učitel chybně čte řešení žáka
Příčinou chybného čtení žákova řešení bývá nedbalé čtení učitele, ale častěji graﬁcky nepřehledný zápis žáka. Důležité mohou být důsledky tohoto jevu. Závisí to na
způsobu procesu opravy žákova řešení. Jestliže žák má možnost vědět, co učitelka
považuje za jeho chyby, pak má možnost diskutovat a chyba učitelky se vyjasní.
Když žák opravenou písemku nevidí a dojde k nespravedlivému hodnocení, obvykle
dojde ke zhoršení žákova vztahu k matematice. Žák se může cítit ukřivděn a navíc
neví, kde udělal chybu. Učitelem chybně čtené správné žákovo řešení může být
příčinou i sociálních problémů. Navíc z učitelova nepochopení žákova řešení pak
plynou nevhodné reedukační úlohy, které učitel dává žákovi.
Reedukační proces u této chyby učitele podstatně závisí na didaktickém kon-
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traktu. Když je interakce učitel-třída dialogická, žák je veden k tomu, aby všechna
případná nedorozumění s učitelem diskutoval a tak je odstranil. U autoritativního
učitele je reedukace problematická.
Ilustrace Iva
Iva správně úlohu vyřešila, ale řešení žáka z úlohy chybně čte. Iva píše: „… žák
vypočítal slevu ze zadaného 2,17 mil. Kč, odečetl ji od původní ceny a nepřidal
navýšení ceny po redukci.“ To ovšem není pravda. Žák neopomněl přidat navýšení,
ale obě operace udělal v opačném pořadí. Příčinou je v tomto případě Ivino nedbalé
čtení. Důsledkem je Ivou navržená trojice „reedukačních“ úloh, které ale funkci
reedukace pro daného žáka neplní.
4.2 Učitel postrádá účinnou diagnostiku žákovy chyby
V běžném vyučování jsme se jen zřídka setkali s tím, že učitel má potřebu diagnostikovat chyby nebo nedostatky žáka. Obvykle se učitelé zaměří jen na jejich existenci
a pak na jejich vnější odstranění, například radou, nebo spíše příkazem: „Musíš se
více učit, musíš více procvičovat.“ Tím ale chybující žák nezjistí, proč chybu udělal,
a neví, jak se má danou látku učit, aby se v budoucnu chyby vyvaroval.
Ptejme se, proč učitel nemá potřebu diagnostikovat chyby žáka. Domníváme se,
že mnohdy učitel ani neví, že je to možné, a když ví, necítí potřebu se tím zabývat,
protože nevěří v efektivitu takové práce. Tu uvidí až v okamžiku, když jej něco
nebo někdo (např. kolega) přesvědčí o opaku na konkrétním případě. Z našich
zkušeností víme, že velice účinné zde jsou podobné diagnostické zásahy vztahující
se na biologické děti učitelky. I učitel, který je přesvědčen o účelnosti diagnostiky
chyby žáka, není ještě k této práci připraven, protože nemá znalosti o diagnostice,
zejména nemá diagnostické nástroje.
Učitel lépe diagnostikuje, když diagnostické nástroje má. Například, když zná
pojem antisignálu a jeho didaktické projevy, dovede chybu, které se zde žák dopustí, dobře diagnostikovat a pojmenovat a navrhnout účinný reedukační postup.
Tím je dramatizace.
Existuje více cest, jak učitele na užitečnost diagnostiky upozornit. Lehce se to realizuje
v rámci VŠ přípravy budoucích učitelů. Studentovi předložíme řešení žáka nějaké úlohy
a vyzveme jej, aby odhalil nedostatky daného řešení, popsal příčiny nedostatků
a navrhnul reedukační úlohy (viz úloha výše).
Tam, kde učitel diagnostické nástroje nemá a kde je odkázán pouze na své znalosti
matematické, které vnímá v polaritě dobře – chybně, diagnostikuje proteticky, tzn.
pod chyby žáka podsune vlastní zkušenosti s danými nebo podobnými chybami.
Na základě protetické diagnostiky pak učitel tvoří pro žáka úlohy, které stěží mohou být reedukačně účinné. Tvořivý učitel zde často svoji tvořivost orientuje ne
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na podstatu matematických nedostatků žáka (tu se mu diagnostikovat nepodařilo),
ale na kontext úlohy a jeho sémantiku.
Není ale vyloučeno, že učitel intuitivně, nikoliv s promyšleným záměrem použije
některé prvky, které se ukáží jako skutečně reedukační. Známe více učitelů, kteří
jsou v reedukaci úspěšní a dokáží tvořit účinné úlohy, aniž by byli schopni popsat
diagnostiku žáka.
V důsledku chybné diagnostiky žáka učitelem dostává žák úlohy, které pro něj
nejsou reedukační, které s chybou žáka nikterak nesouvisejí. O chybné diagnostice
se učitel dozví, jakmile sleduje žákovo řešení nabídnutých úloh. Vidí, že žák zde
žádný nedostatek nemá a v následném rozhovoru se žákem objeví vlastní chybu
diagnostiky.
Ilustrace Hanka
Hanka vyřešila úlohu správně. O nedostatku žákova řešení píše: „… neuvědomil si,
že hodnota 1/7 (či jakéhokoli jiného zlomku) se liší podle velikosti celku; zároveň
zapomněl, že 1/7 počítal z ceny domu i připočítané střechy, odečetl ji od původní
ceny domu → tady si tedy uvědomil, že 1/7 se má snížit z 2,17 milionu korun.“
Ne zcela jasné vysvětlení žákova nedostatku obsahuje, byť ne explicitně, poukaz
na unáhlené přičtení sumy 140 000 Kč. Pak Hanka navrhuje sérii reedukačních úloh.
Mezi nimi jsou i úlohy typu: Vybarvi z dané tabulky čokolády1/2.
Z uvedeného plyne, že Hanka diagnostikuje žákovo myšlení nepřesně. Nevidí
jeho chybu v záměně operací, ale v tom, že si neuvědomil, jak sedmina závisí na
celku, z něhož se bere. Příčina nepřesné diagnostiky spočívá asi v jevu podsouvání:
pod žákovo řešení podsunula buď vlastní matematické zkušenosti, nebo svou didaktickou zkušenost se žákem, který projevil nedostatečné porozumění pro vztah celku
a části. Hanka tak vysvětluje příčinu chyby žáka na základě podsunuté zkušenosti.
Často k tomu dochází u učitelů, kteří sami mají nebo kdysi měli se zlomky potíže.
Ilustraci dokreslujeme dvěma epizodami:
1. Jana, jedna z řešitelek, uvádí tuto reedukační úlohu pro našeho hypotetického
žáka: Původní cena domu je 2 170 000 Kč. Kolik je to sedmin? Otázka je zdánlivě nesmyslná. V následném rozhovoru Jana vysvětlila svůj didaktický záměr:
„Když si žák uvědomí, že 2 170 000 je sedm sedmin, lépe si ujasní, co je jedna
sedmina.“ I v tomto případě je chyba žáka špatně diagnostikována, neboť žák se
zlomkem 1/7 zachází s porozuměním. Navrhovaná reedukační úloha vychází ze
zkušenosti řešitelky, která měla kdysi značné problémy s porozuměním zlomku
jedna sedmina, a uvědomění si, že celek je 7 sedmin, jí pomohlo.
2. Věra, další z řešitelek, vytvořila gradovanou sérii tří reedukačních úloh takto:
– V první úloze se má počítat polovina z ceny knihy (50 Kč). Tam ale žák
problém nemá, umí počítat dokonce 1/7 z velkého čísla, tedy tato úloha není
reedukační.
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– Druhá úloha je zaplavena mnoha irelevantními informacemi a je zasazena do
květnatého příběhu. Intuitivně je dobře zvoleno to, že každou operaci zasadila
do časově odlišeného děje, takže se pořadí operací hůře poplete. Tedy na situaci nelze nahlížet jako na koncept. V reedukačním procesu žákovi pomáhá
uvědomit si následnost dvou dějů.
– Třetí úloha je opět dějově květnatá a již vůbec s problémem žáka nesouvisí,
důležitost pořadí prováděných operací tam není přítomna. Autorka svou
tvořivost orientovala do kontextu příběhu a ne na matematickou podstatu.
4.3 Učitel nejasně formuluje úlohu
Nepřesná formulace úlohy někdy nevyvolává žádné nedorozumění. Zde není co
řešit. Důležitá je nepřesnost formulace, která nedorozumění vyvolává. V tom případě
stěžejní roli hraje kontrakt učitel–žák, podle kterého se s nedorozuměním zachází.
Didakticky nejméně vhodný je autoritativní způsob: „Formulaci je nutno chápat tak,
jak ji zamýšlel učitel.“ Ve vědomí žáků pak místo snahy o dorozumění nastupuje
snaha vyhovět učiteli. To zpomaluje nejen komunikační, ale i kognitivní rozvoj žáka.
Za nejvhodnější považujeme dialogický přístup učitele k jevu nedorozumění. Zde se
v dialogu najde nejdříve příčina nedorozumění a pak její odstranění. Toto urychluje
komunikační i kognitivní rozvoj žáka. K rozvoji žáka pak výrazně přispěje, když
učitel žáka za objev alternativní interpretace textu pochválí.
Formulace myšlenek je náročná činnost. Učitel, který má zde nedostatky, musí
na jejich odstraňování pracovat systematicky a dlouhodobě. Především sám stejný
text čte opakovaně případně i s časovým odstupem. Dále žádá kolegy nebo známé,
aby text kriticky posoudili. Konečně, a to je nejdůležitější, prověřuje text na žácích.
Každé nedorozumění, které zde vznikne, analyzuje z hlediska možnosti udělat daný
text ještě jasnější a srozumitelnější.
Chyby nejasné formulace myšlenky se dopouštíme asi všichni. V rozhovoru
se tyto chyby odstraňují spontánně, u písemné komunikace se odstraňují hůře.
U formulace úloh, zejména těch, které slouží k hodnocení žáka, je nutno usilovat
o maximální jasnost a jednoznačnost. Že je to požadavek velice náročný, víme ze
zkušeností. I u úloh tak důkladně kontrolovaných, jako jsou úlohy MO nebo TIMSS
se občas objeví nejasná formulace. Mapováním nepřesných a chybných formulací
se v současnosti zabýváme hlouběji.
Ilustrace Bára
Bára také dobře úlohu vyřešila, dokonce správně popsala chybu žáka a uvedla kaskádu čtyř dobře gradovaných reedukačních úloh. Pak ale uvedla ještě jednu úlohu:
Dům stojí 2 miliony korun s úplným vybavením. Bez vybavení stojí o 140 000 míň.
Bez vymalování stojí o 1/7 míň. Kolik stojí dům bez vymalování a vybavení?
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U této úlohy nevíme, zda sleva 1/7 se počítá ze sumy 2 miliony, nebo sumy 860 000.
Vidíme zejména dvě možné příčiny chyby Báry. První je komunikační nedostatečnost. Při formulování úlohy, která v jejím vědomí je jasná a přesná, dochází
k opomenutí některých dat. Přesněji řečeno představa komunikovaného jevu nebo
situace ve vědomí toho, kdo myšlenku artikuluje, je bohatší než produkt artikulace.
Druhou je nejasnost myšlenky, která je formulována. Někdy si člověk sám uvědomuje, že jeho myšlenka je nejasná, někdy ale je přesvědčen, že věci vidí jasně
a jednoznačně.
4.4 Učitel nevhodně modiﬁkuje dobrou úlohu
Když se nevhodně formulovaná úloha řeší ve třídě frontálně, rychle se odhalí její
nedostatek. V případě, že je úloha řešena individuálně, ti žáci, kteří se úlohu snaží
přesně vyřešit, ztrácí neúčelně čas a energii. Je-li interakce učitel-třída dialogická, je tato ztráta minimální. Když si učitel úlohu předem přepočítá, k této chybě
nedojde.
V úloze Báry v předchozím odstavci vycházejí v obou výpočtech čísla necelá
(po zaokrouhlení na celé koruny je to 285 714 a 12 286). Jedná se tedy o výsledek,
který je sémanticky pochybný a kalkulačně nepřesný. Autorka si tuto záludnost
neuvědomila, úlohu si nepropočítala.

5 Závěr
V rámci analýz řešení jiné úlohy z testu jsme popsali další didaktické nedostatky
učitele, například Učitel vytvoří úlohu, která není asociovaná s danou chybou,
Učitel volí v úloze žákům neznámý kontext. Pro omezený rozsah článku je zde již
nerozpracujeme.
Diagnostika chyby žáka patří k vážným a obtížným oblastem práce učitele. Do
jaké míry by bylo vhodné učitele v tomto směru vzdělávat, a do jaké míry je vést
k tomu, aby svoji zkušenost dokázali měnit na dobrou intuici, která jim zde významně pomůže? Toto jsou otázky, na které se hodláme v našem výzkumu v rámci
Tvorba map učebního pokroku (MUP) zaměřit.

4.6 K PROBLEMATICE PREGRADUÁLNÍHO
A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
RUSKÉHO JAZYKA PO ROCE 1990
Radka Hříbková, Hana Žofková
Abstrakt: Příspěvek se zabývá stavem vyučování ruského jazyka v České republice
od roku 1990 do současnosti. Uvádí problémy, s nimiž se výuka tomuto cizímu
jazyku na českých školách potýkala, charakterizuje novou koncepci profesionální
přípravy učitelů jak pregraduálního, tak i postgraduálního vzdělávání, která byla
vypracována zejména s ohledem na měnící se realitu země studovaného jazyka, na
požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, státní maturity
z cizího jazyka a speciﬁku vyučování ruštině jako druhému cizímu jazyku. Zmíněny jsou programy Grantové agentury Univerzity Karlovy a Rozvojové programy
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, v jejichž rámci se
nová koncepce utvářela. Zvláštní pozornost je věnována vzniku nových učebních
souborů a akcím zajišťujícím další vzdělávání učitelů.
Klíčová slova: ruský jazyk, výuka, nová koncepce, učebnice, příprava učitelů,
další vzdělávání

Úvod
Společenské změny po r. 1989 zásadně ovlivnily požadavky na vzdělávání učitelů
všech cizích jazyků. Ruština byla do roku 1990 povinným předmětem na základních
školách a povinným maturitním předmětem na středních školách, neslovanským
jazykům se vyučovalo většinou na gymnáziích a středních ekonomických školách
jako druhému, popř. třetímu cizímu jazyku (SEŠ). Na pedagogických fakultách byli
připravováni budoucí učitelé základních škol a na ﬁlozoﬁckých fakultách učitelé
středních škol. Systém přípravy učitelů ruského jazyka byl koordinován, jednotlivé
pedagogické fakulty spolupracovaly, je možno říci, že se podařilo vytvořit promyšlený systém přípravy jak pregraduálního, tak i postgraduálního studia a do hloubky
rozpracovat teoretické základy didaktiky ruského jazyka.

1 Stav vyučování ruskému jazyku na základních a středních
školách po r. 1990
Po r. 1990 ruština nejenže ztratila své dominantní postavení, ale během krátké
doby v podstatě vymizela ze základních škol, ve velmi omezené míře se udržela
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na středních školách (zejména na obchodních akademiích a gymnáziích), ovšem již
jako druhý, popř. třetí cizí jazyk. Změněné postavení ruštiny ve školní praxi s sebou
neslo řadu závažných problémů, které bylo třeba neprodleně řešit.
Zatímco se v České republice na trhu i ve formě darů okamžitě objevilo mnoho
moderních učebnic a dalších učebních materiálů jiných cizích jazyků, zatímco vzdělání učitelů těchto jazyků, zejména angličtiny a němčiny, byla věnována mimořádná
pozornost ve formě studijních pobytů, různých kurzů a jiných vzdělávacích akcí
a poměrně rychle tak byl budován systém jejich dalšího vzdělávání, učitelé, kteří
na počátku devadesátých let mohli i nadále vyučovat ruštině, se ocitli v jakémsi
vakuu – bez potřebných učebnic (staré nebylo možné používat, narychlo dovezené
z Ruska neodpovídaly potřebám české školy), denního tisku, seminářů, ﬁnančně
podporovaných stáží. Organizačně promyšlený systém jejich dalšího vzdělávání se
rozpadl. Rozpadla se i síť fakultních škol, mnozí kvalitní fakultní učitelé se museli
přeorientovat na jiný cizí jazyk. Rusko se po rozpadu Sovětského svazu v 90. letech
věnovalo vlastním naléhavým ekonomickým a sociálním problémům, a podpora
výuky ruštiny v zahraničí byla proto velmi slabá. Ruská společnost se mezitím
dynamicky proměňovala.
V následujících letech se celkově začaly měnit požadavky na přípravu učitelů, jak
to vyjádřily závěry Boloňské deklarace, na jejímž základě bylo nutné vytvořit nově
strukturované studium, rozdělené na tříletý studijní program bakalářský a dvouletý
navazující magisterský. Učitelé kateder cizích jazyků navíc po vstupu do Evropské
unie museli začlenit do svých studijních plánů také různé další materiály, které byly
přijaty členskými státy – především Společný evropský referenční rámec pro jazyky
a požadavky na maturitu z cizího jazyka.
Pro zajištění budoucnosti oboru bylo tedy nutné zformulovat novou, změněným
podmínkám odpovídající a ideologicky nezatíženou koncepci vyučování ruskému
jazyku na středních a základních školách, vytvořit moderní učebnice zajišťující její
realizaci v praxi a začlenit tuto koncepci do profesionální přípravy učitelů v pregraduálním i postgraduálním studiu. Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, zpočátku
ještě pod vedením doc. Žáka a prof. Jelínka, žáků zakladatele katedry prof. Leontije
Kopeckého, si byla plně vědoma naléhavosti těchto úkolů a do jejich řešení vložila
veškerou svou energii i odborný potenciál.

2 Nová koncepce profesionální přípravy učitelů zaměřená
na počáteční a pokročilé vyučování ruštině na základních
a středních školách
V rámci vědeckých úkolů Grantové agentury Univerzity Karlovy byla na katedře
rusistiky a lingvodidaktiky v letech 1996–2007 řešena problematika nové koncepce
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profesionální přípravy učitelů ruského jazyka pro základní a střední školy, která
úzce navazovala na školní praxi. Za svůj trvalý projekt, v poslední době ovšem
již ﬁnančně nepodporovaný, považuje katedra Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence ve výuce cizího jazyka, který vzešel z fakultního
výzkumného záměru č. 6 Multidisciplinární komunikace jako edukační princip
humanitních věd a umění. K nejdůležitějším zkoumaným teoretickým úkolům
patřily a patří například:
• humanizace jazykového vzdělávání a osobnostní přístup k žákům;
• teorie tvorby učebnic cizích jazyků, zejména otázky vztahu gramatika – slovní
zásoba – text;
• počáteční vyučování ruskému jazyku na středních školách a jeho speciﬁka;
• vyučování ruštině jako druhému cizímu jazyku a jeho speciﬁka;
• vliv mateřštiny na osvojování cizího jazyka s důrazem na jazyk blízce příbuzný;
• analýza a popis nových reálií a lingvoreálií, stanovení jejich minima pro různé
úrovně;
• osvojování ruského jazyka a začlenění do studijních programů na všech stupních
výuky;
• multikulturní aspekty vyučování cizím jazykům;
• řečové strategie a techniky při utváření multilingvární kompetence;
• práce s textem jako východiskem, prostředkem a cílem vyučování cizímu jazyku.;

3 Tvorba nových učebních souborů RJ
Nová, teoreticky podložená koncepce výuky ruského jazyka vznikala v těsném
sepětí s tvorbou nových učebních souborů pro střední a základní školy, které byly
ověřovány na vybraných školách.
3.1 Koncepce učebního souboru Raduga pro výuku ruského jazyka na středních školách
Vzhledem k reálné situaci bylo třeba nejdříve vypracovat koncepci počátečního
a pokročilého vyučování ruštině jako druhému cizímu jazyku na středních školách
a odpovídající učební soubory na bázi mateřského jazyka, které by dovedly studenty
k maturitě. V letech 1996–1999 autorský kolektiv v čele s prof. Jelínkem, doma
i v zahraničí uznávaným odborníkem v oboru didaktiky cizích jazyků, začal vytvářet
učební soubor Raduga, i když zpočátku nebylo jasné, zda najde vydavatele. Nakonec
vznikl třídílný soubor (každý díl obsahoval učebnici, pracovní sešit, metodickou
příručku a zvukovou nahrávku), který získal ministerskou doložku a byl používán na

255

většině českých středních škol i na některých vysokých školách při výuce neﬁlologů
(např. na Vysoké škole ekonomické v Praze), měl i slovenskou mutaci. Učebnice
Raduga se staly také učebními materiály pro uchazeče s nulovou znalostí jazyka na
některých pedagogických fakultách, které připravovaly budoucí učitele pro základní
školy (např. na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně).
3.2 Koncepce učebního souboru Pojechali pro výuku ruského jazyka na základních školách
V roce 2001 se na katedru rusistiky a lingvodidaktiky obrátili pracovníci MŠMT
ČR s žádostí o vypracování koncepce a učebních souborů pro výuku ruského jazyka
na základních školách, kde začal opět vzrůstat zájem o tento jazyk. Úkolu se ujal
kolektiv katedry vedený dr. Žofkovou a během let 2002–2011 vytvořil ucelenou
řadu šestidílného učebního souboru s doplňujícími materiály Pojechali, který je
určen pro výuku na základních školách a víceletých gymnáziích.
3.3 Společný evropský referenční rámec a učebnice ruského jazyka
Když byl v roce 2001 zveřejněn Společný evropský referenční rámec (SERR), který
se stal výchozím a závazným materiálem pro stanovení požadavků na osvojení
cizího jazyka na různých úrovních a z něhož vycházely i požadavky formulované
v rámci rodící se koncepce státní maturity z cizího jazyka, bylo potřeba podstatně
přepracovat původní učebnici pro střední školy Raduga. V letech 2007–2011 vznikal pětidílný učební soubor Raduga po-novomu, který je v současné době i přes
vzrůstající konkurenční prostředí (vznik dalších učebnic na jiných pracovištích)
používán na mnoha českých středních školách, první díly mají opět slovenskou
mutaci, soubor je postupně zpracováván pro práci s interaktivní tabulí.
Od roku 1996 do roku 2011 tak byla na katedře vytvořena řada 45 učebnic, pracovních sešitů, metodických příruček a CD, z nichž všechny získaly ministerskou
doložku.

4 Příprava budoucích učitelů ruského jazyka
Výsledky teoretického výzkumu a na jejich základě vypracované nové koncepce
výuky ruského jazyka na základních a středních školách i analýza učebních materiálů
byly zejména po zavedení strukturovaného studia postupně systematicky začleňovány do studijních plánů pro přípravu budoucích učitelů. Výrazně se promítly do několika tradičních lingvistických disciplín bakalářského studijního programu – fonetiky,
morfologie, lexikologie a zejména do jazykových cvičení, která jsou disciplínou
komplexní. Na rozdíl od disciplín zaměřených na dílčí aspekty jazyka jsou to právě
praktická cvičení, která mají vést studenty k rozvíjení uvědomělé komunikativní
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kompetence se zpětnou vazbou. Jazyková cvičení významně přispívají k rozvíjení
tzv. metodické kompetence budoucích učitelů. V současné době má katedra před
sebou velký úkol: vybavit tuto vysokoškolskou disciplínu ucelenou koncepcí a odpovídajícími moderními učebními materiály a navázat tak na předchozí výsledky
své práce. Zároveň s významnými inovacemi v tradičních disciplínách vznikla při
zavádění nových studijních plánů i potřeba zavedení nových povinně volitelných
studijních předmětů, jako jsou např. Ruština v kulturní sféře, Ruština v hospodářské
sféře, Práce s textem. Všestranně pak změněné postavení ruského jazyka ovlivnilo
didaktickou přípravu v navazujícím magisterském studiu. Na katedře vzniklo také
několik magisterských prací zaměřených na kritickou analýzu nových koncepcí
a učebních souborů, zahrnujících i jejich konfrontaci se školní praxí.

5 Teoretická a praktická reﬂexe nových východisek v rámci
celoživotního vzdělávání učitelů ruského jazyka
Dalším nezbytným aspektem změněné situace ve výuce cizích jazyků a nových
východisek a úkolů byla jejich teoretická i praktická reﬂexe. Zhruba od poloviny
90. let minulého století organizuje katedra ve spolupráci s Kruhem moderních ﬁlologů pro odbornou veřejnost každoročně dva celostátní semináře k teoretickým
základům didaktiky cizích jazyků (dosud jich bylo uspořádáno 33). V přednáškách
předních odborníků a v následných diskusích jsou na těchto seminářích řešeny
aktuální didaktické problémy, z posledních to byly například text jako východisko,
prostředek a cíl utváření komunikativní kompetence, mezijazykové interference
a chyba jako didaktické problémy při výuce cizího jazyka.
Pro učitele ruského jazyka ze všech typů škol katedra pořádá třídenní celostátní
semináře akreditované MŠMT ČR v rámci celoživotního vzdělávání (dosud jich
proběhlo 17). Tyto semináře byly v 90. letech prakticky jedinou akcí zajišťující
další vzdělávání učitelů ruského jazyka. Cílem seminářů, zpočátku podporovaných
rozvojovými programy MŠMT ČR, je seznamovat učitele ze základních, středních
i vysokých škol s novými jevy v dynamicky se rozvíjející ruské kultuře, literatuře
a zejména jazyce. Součástí semináře jsou workshopy věnované analýze a praktickému využití nových učebních materiálů a novým jevům v oblasti didaktiky
cizích jazyků – např. možnostem práce s interaktivní tabulí, internetem apod. Na
seminářích přednášela řada významných odborníků z České a Slovenské republiky,
Ruské federace, Polska, Německa. Jako lektoři jsou zváni přední odborníci ze všech
univerzit v České republice. Zvláště těsná je spolupráce se Slovenskem a Ruskou
federací. Zprávy o seminářích a přednášky z teoretických seminářů jsou každoročně
publikovány v časopise Cizí jazyky.
Kromě toho bylo a je pracovníky katedry realizováno množství přednášek pro
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učitele základních a středních škol v celé České republice, některé z nich i na
Slovensku. Významná je v tomto směru spolupráce s Masarykovou univerzitou
v Brně, Univerzitou Palackého v Olomouci, s Ostravskou univerzitou, Univerzitou
Hradec Králové a Jihočeskou univerzitou, pedagogickými centry v Plzni, Karlových
Varech, Středočeském kraji.
Mnohaletý teoretický výzkum i jeho aplikované výsledky byly a jsou prezentovány na řadě domácích i zahraničních konferencí, v odborných časopisech a ve
sbornících.

v rámci školského vzdělávacího systému či při sebevzdělávání, na přední místo.“
Abychom vytvořili podmínky a předpoklady pro naši integraci do Evropy a naše
začleňování do globálního civilizačního prostoru, musíme se zajímat o jazykový
potenciál české populace a hlavně mladé generace.
Jazyku, který podle počtu uživatelů zaujímá páté místo na světě, jako rodný ho
v současné době uvádí 160 milionů lidí a který je úředním jazykem řady mezinárodních organizací a institucí, je nesporně nutné se učit. Mladá generace si toho je
zřejmě vědoma. Svědčí o tom fakt, že podle statistik patří ruština spolu s čínštinou
a španělštinou k jazykům, o něž výrazně stoupá zájem.

6 Problémy při uvádění nové koncepce do praxe
Zmíněné koncepce a jejich uvádění do praxe byly zpočátku podporovány několika
výzkumnými projekty GAUK a rozvojovými programy MŠMT ČR, v posledních
letech je ovšem jejich získávání stále obtížnější. Propracovaný, státem podporovaný systém dalšího vzdělávání prakticky neexistuje. Kvalitní úroveň vyučování
ruskému jazyku na všech stupních českých škol proto může být přes veškeré úsilí
ohrožena.
Za nejvíce ohrožující faktor považujeme zamítnutí didaktiky cizích jazyků jako
významného a potřebného vědního oboru, k němuž došlo v 90. letech. Toto rozhodnutí vedlo k tomu, že obor v současné době v celé republice trpí naprostým nedostatkem graduovaných odborníků, kteří by mohli zaštítit jeho případnou akreditaci,
což samozřejmě může vést i k likvidaci doktorských studií, o habilitacích nemluvě.
Dále je to skutečnost, že učebnice nejsou uznávány jako plnohodnotný výstup pro ﬁnancování pracovišť, přestože obecně je zdůrazňován aplikovaný výzkum. Grantové
projekty zaměřené na výuku ruského jazyka jsou většinou zamítány. Snahy omezit
vzdělávání na pedagogických fakultách pouze na přípravu učitelů pro základní
školy by mohly vést k zániku oboru na pedagogických fakultách, neboť ruštině se
podstatně více vyučuje na středních školách. Vytváří se tak bludný kruh.

7 Závěr
V roce 2000 bylo zjišťování jazykových znalostí české populace začleněno do
empirického sociologického výzkumu probíhajícího na FF UK v rámci grantů
MŠMT ČR „Mladá generace na počátku integrace české společnosti do evropských
struktur“ (2000) a MK ČR „Informatizace české společnosti v kontextu globalizace
a evropské integrace“ (2002). Jak uvádějí řešitelé těchto grantů, „internacionalizace
české ekonomiky dělá ze znalosti cizího jazyka jeden z hlavních kvaliﬁkačních
předpokladů. Studijní a pracovní pobyty v zahraničí, využívání internetu, mezinárodní kontakty, požadavky multikulturality, to vše staví výuku jazyků, ať již
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4.7 CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY A JEJICH
MOŽNÉ VYUŽITÍ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
UČITELŮ
Bohuslav Dvořák
Abstrakt: Příspěvek se zabývá významem cambridgeských zkoušek, jejich organizací a kvalitou. Zkoušky jsou dále děleny do čtyř kategorií v souladu s klasiﬁkací
University of Cambridge ESOL Examinations na obecné a pro školy, akademické
a profesionální, z obchodní angličtiny a metodické. Každá kategorie je dále analyzována s ohledem na její potenciál v dalším vzdělávání učitelů.
Klíčová slova: cambridgeské zkoušky, University of Cambridge ESOL Examinations, další vzdělávání učitelů

Úvod
Dnes můžeme bez rozpaků konstatovat, že cambridgeské zkoušky hrají v oblasti
výuky cizích jazyků významnou roli jak ve světě, tak i v naší republice. Své významné místo si vydobyly mimo jiné proto, že tvoří jasný a průhledný systém, že
užívají jasnou a prostupnou hodnotící škálu, která má jednoznačnou výpovědní
hodnotu v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky,
dále díky tomu, že skutečně testují jazyk a jednotlivé dovednosti a kompetence,
nikoli zvládnutí kvanta faktograﬁckých znalostí, a proto je jisté, že kandidát, který
některou zkoušku složil, opravdu ovládá praktickou angličtinu na proklamované
úrovni. Kromě již uvedených skutečností je to i díky faktu, že mají stálou a celosvětovou platnost. Celkově je možno říci, že jsou považovány za zkoušky kvalitní.
Díky jejich kvalitě jsou akceptovány různými institucemi, které složení jazykové
zkoušky vyžadují. Jsou to například orgány naší státní správy, kde jsou cambridgeské zkoušky na seznamu uznávaných jazykových zkoušek potřebných pro výkon
jednotlivých pozic, vysoké školy, které uznávají tyto zkoušky za zkoušky složené
na vysoké škole, boniﬁkují za ně uchazeče o studium v přijímacím řízení a podobně. Ve světovém měřítku je například významným důkazem toho, jak vysoce jsou
cambridgeské zkoušky ceněny a uznávány, skutečnost, že při cestě do Austrálie za
studijními nebo pracovními účely může být při žádosti o vízum také vyžadováno
doložení určité úrovně jazykových schopností. Od listopadu 2011 Austrálie akceptuje
za daných podmínek cambridgeskou zkoušku Cambridge English: Advanced (dříve
CAE). Podívejme se tedy na to, kdo tyto zkoušky organizuje, jaký mají systém a jak
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by mohly být využitelné v dalším vzdělávání učitelů, neboť do současnosti v této
oblasti příliš využívány nejsou.

1 University of Cambridge ESOL Examinations a zkoušková
centra
Cambridgeské zkoušky jsou dnes organizovány institucí nazývanou University of
Cambridge ESOL Examinations, jejíž kořeny sahají do roku 1858. Tato organizace,
která provádí testování ve více než 130 zemích světa, si v roce 2013 připomene sté
výročí testování v oblasti angličtiny jako cizího jazyka. Zkoušky jsou vykonávány
prostřednictvím zkouškových center několika typů, které University of Cambridge
ESOL Examinations zřizuje v jednotlivých zemích. Udělení licence zkouškového
centra podléhá přísným kritériím výběru. Provoz centra je kontrolován ze strany „Cambridge ESOL“ mnoha způsoby, například pravidelnými inspekcemi při
zkouškách. Centra vytvářejí systém pozic, jejichž držitelé plní jasně deﬁnovanou
roli při zkouškách písemných, ústních i při jejich organizaci. Všichni tito pracovníci podléhají výběru podle jasně stanovených kritérií, procházejí periodickými
školeními a pravidelnými inspekcemi. Propracovaný systém se tak stává jednou
ze záruk kvality.
Jaké zkoušky University of Cambridge ESOL Examinations nabízí? Na svých
webových stránkách dělí zkoušky následujícím způsobem:
1.1 Zkoušky obecné a pro školy
Do této kategorie se řadí zkoušky převážně pro děti ve věku odpovídajícím žákům
základní školy nebo žákům nižšího stupně víceletých gymnázií. Jejich základní
charakteristiky jsou uvedeny v tabulce.
Úroveň
podle
SERR

Vhodné
pro věkovou
kategorii

Současný název
zkoušky

Dřívější název zkoušky

Cambridge English:
Starters

Young Learners English
(YLE): Starters

Cambridge English:
Movers

Young Learners English
(YLE): Movers

Cambridge English:
Flyers

Young Learners English
(YLE): Flyers

A2

Děti 9 –12 let

Cambridge English:
Key

Key English Test (KET)

A2

Dospělí
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Děti od 7 let
A1

Děti 8 –11 let

Cambridge English:
Preliminary

Preliminary English Test
(PET)

B1

Dospělí

Cambridge English:
Key for Schools

Key English Test (KET)
for Schools

A2

Žáci 11–15 let

Cambridge English:
Preliminary for Schools

Preliminary English Test
(PET) for Schools

B1

Žáci 11–15 let

Cambridge English:
First for Schools

First Certiﬁcate in English
(FCE) for Schools

B2

Žáci 11–15 let

Co se týká možnosti využití těchto zkoušek v dalším vzdělávání učitelů, je důležité,
aby učitelé (především anglického jazyka) věděli, že tyto zkoušky existují, jakou
mají strukturu, z kterých částí se skládají, co mají kandidáti pro jednotlivé zkoušky
umět a jak mají postupovat při organizaci zkoušek a při výuce přípravných kurzů,
aby své žáky mohli připravovat k jejich složení. Připravit učitele na tuto roli je
úkolem pro vyučující oborových didaktik na fakultách a pro instituce zabývající se
dalším vzděláváním učitelů. Pro aprobovaného učitele anglického jazyka představují
(s výjimkou FCE) poměrně nízkou jazykovou úroveň. Pro ostatní učitele neangličtináře má jazykový význam Cambridge English: Preliminary, která poskytuje
možnost dorozumět se v základních situacích každodenního života.
1.2 Zkoušky akademické a profesionální
Do této kategorie se řadí zkoušky, které již poskytují kandidátům certiﬁkaci vysoké
jazykové úrovně (jak ukazuje tabulka), tedy odpovídající znalost anglického jazyka,
a tudíž i vyšší možnost uplatnění jak v každodenním, tak i studijním a profesním
životě. Zkoušky již nerozlišují vhodnost pro určitou věkovou kategorii. Obecně
řečeno, skládají je teenageři i dospělí. Jsou to zkoušky z obecného jazyka testující
slovní zásobu a gramatiku dané jazykové úrovně a receptivní i produktivní dovednosti: poslech, čtení, mluvení a psaní.
Současný název
zkoušky

Dřívější název
zkoušky

Úroveň
podle
SERR

Poznámky

Cambridge
English: First

First Certiﬁcate in English
(FCE)

B2

5 částí: čtení, psaní, užití
angličtiny, poslech a mluvení
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Cambridge
English:
Advanced

Certiﬁcate
in Advanced
English (CAE)

C1

5 částí: čtení, psaní, užití
angličtiny, poslech a mluvení

Cambridge
English:
Proﬁciency

Certiﬁcate of
Proﬁciency in
English (CPE)

C2

5 částí: čtení, psaní, užití
angličtiny, poslech a mluvení

Podle
dosaženého
výsledku

4 části: čtení, psaní, poslech
a mluvení
2 moduly: akademický
a obecný

International
English Language
Testing System
(IELTS)

Než se zaměřím na využitelnost těchto zkoušek v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, chtěl bych se zamyslet nad jednou skutečností. V současné době je ve vládě
projednávána novela Zákona č. 563/2004 Sb. (č. 198/2012 Sb.), o pedagogických
pracovnících. Autoři se domnívají, že kvaliﬁkovaný učitel – „nejazykář“ se stane
dostatečně způsobilým pro výuku cizího jazyka po složení zkoušky z příslušného
jazyka nejméně na úrovni C1 a z oborové didaktiky (o těchto zkouškách později).
Dovolím si říci, že nepovažuji příslušný návrh za rozumný, a to z několika důvodů.
Kde je oborová stránka studovaného jazyka? Studium akademických předmětů dává
jeho absolventům rozhled po oboru, umožňuje jim pochopit souvislosti v jazyce
i lépe zvládnout jazyk praktický. Vyučovat cizí jazyk neznamená pouze vyučovat
jazyk jako takový, ale i reálie daných jazykových oblastí a literaturu psanou tímto
jazykem. Didakticky ani odborně není výuka literatury a reálií výukou jednoduchou.
Právě tyto aspekty daný návrh zcela postrádá. Mé osobní zkušenosti i sledování
kvality výuky na naší katedře dokládají, že studenti rozšiřujícího studia vyžadují
přípravu i k výuce těchto oblastí. Dle mého názoru by bylo třeba daný návrh ještě
jednou přehodnotit.
Pokud bude výše uvedený návrh schválen a uveden do praxe, bude velmi daleko
za ideálním stavem. Na druhou stranu lze však zodpovědně říci, že cambridgeské
zkoušky mohou posloužit právě jako ty zkoušky, které poskytnou, jak již uvedeno
výše, záruku kvalitního zvládnutí jazyka na příslušné úrovni, a jak uvedu dále,
i oborově didaktickou průpravu k vyučování angličtiny.
Toto není však jediný způsob, jak lze cambridgeské zkoušky využít v rámci
dalšího vzdělávání učitelů. Cambridgeské zkoušky z této kategorie lze využít pro
zdokonalování jazykových znalostí aprobovaných učitelů anglického jazyka i učitelů
neaprobovaných. Zkoušky je možné uznat místo zkoušek přijímacích nebo jako
jejich část. Je také možno je plně nebo částečně akceptovat jako vykonanou zkoušku
z anglického jazyka v programech celoživotního vzdělávání, kde se toto vyžaduje.
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Zjištění dosažené úrovně i výsledku každého kandidáta je jednoduché, neboť tyto
skutečnosti má každý uvedeny na certiﬁkátu, a navíc lze tyto výsledky u University of Cambridge ESOL Examinations ověřit prostřednictvím onlinové ověřovací
služby. Nedávno byla zavedena další výhodná novinka, která se nazývá rozšířená
certiﬁkace „extended certiﬁcation“. To v praxi znamená, že například kandidát, který
skládal Cambridge English: First a složil tuto zkoušku s výtečným výsledkem, má
na certiﬁkátu uvedeno, že dosáhl úrovně C1. Stejný princip platí i směrem dolů.
Návštěva přípravných kurzů k těmto zkouškám, i když to není jejich primárním
posláním, učí jejich účastníky poněkud jiné způsoby výuky než u běžného jazykového kurzu. Kandidát musí k cambridgeským zkouškám velmi dobře zvládnout jak
složku jazykovou, tak i zkouškové postupy, což právě vyžaduje ony „poněkud jiné
způsoby výuky“, a ty si učitel – frekventant kurzu nepřímo osvojuje.
Zkouška International English Language Testing System je v této kategorii
v několika ohledech speciﬁcká. Nejvýznamnějším rysem je skutečnost, že hodnotící
škála pro IELTS je rozdělena pro jednotlivé části (poslech, čtení, psaní a mluvení)
i pro celkové hodnocení do 9 úrovní (1 = nejnižší, 9 = nejvyšší) a ty pak odpovídají jednotlivým úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Například dosažení úrovně 9 odpovídá C2, dosažení úrovně 6 odpovídá B2 atd.
Neboli tato zkouška nezjišťuje, zda kandidát dosáhl určitou předepsanou úroveň,
ale jak daleko se dostal na škále všech úrovní znalosti angličtiny. I tuto zkoušku
lze využít v dalším vzdělávání učitelů způsoby uvedenými výše.
1.3 Zkoušky z obchodní angličtiny
V této kategorii zkoušek kandidáti prokazují, že mají dovednosti a znalosti angličtiny
potřebné pro anglické jazykové pracovní prostředí a pro mezinárodní obchod. Není
u nich kladen tak velký důraz na gramatiku jako u zkoušek z předchozí kategorie, ale
především na slovní zásobu a na receptivní a produktivní jazykové dovednosti.
Současný název
zkoušky

Dřívější název zkoušky

Úroveň
podle
SERR

Poznámky

Cambridge English:
Business Preliminary

Business English Certiﬁcate (BEC) Preliminary

B1

3 části: čtení a psaní,
poslech a mluvení

Cambridge English:
Business Vantage

Business English Certiﬁcate (BEC) Vantage

B2

4 části: čtení, psaní,
poslech a mluvení

Cambridge English:
Business Higher

Business English Certiﬁcate (BEC) Higher

C1

4 části: čtení, psaní,
poslech a mluvení
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The Business
Language Testing
Service (BULATS)

Podle
dosaženého
výsledku

4 jazyky: angličtina,
francouzština, němčina a španělština

Cambridge English:
Financial

International Certiﬁcate
in Financial English
(ICFE)

B2 – C1

4 části: čtení, psaní,
poslech a mluvení

Cambridge English:
Legal

International Legal English Certiﬁcate (ILEC)

B2 – C1

4 části: čtení, psaní,
poslech a mluvení

Velmi obecně řečeno, BULATS mají podobnou úlohu jako IELTS mezi obecnými
zkouškami. Zkoušky z oblasti obchodní angličtiny jsou také využitelné v dalším
vzdělávání učitelů. Velmi pomohou vyučujícím angličtiny na všech typech škol,
kde se vyučuje odborný jazyk z oblasti práva, účetnictví, ﬁnancí a byznysu vůbec.
Potvrzují znalost slovní zásoby a zvládnutí dovedností na příslušných úrovních.
Absolventi ovládají odborný styl v cizím jazyce, prokazují orientaci v pracovním
prostředí (reáliích), které zpravidla jako takové učitelé angličtiny neznají nebo s ním
sami nemají zkušenosti, ale v rámci výuky odborného jazyka se s ním nevyhnutelně
a přirozeně setkávají. Samozřejmě se druhotně, pokud navštěvují přípravné kurzy
k těmto zkouškám, seznamují i s didaktikou výuky odborného jazyka. Proto považuji tyto zkoušky pro zmiňovanou kategorii učitelů anglického jazyka za velmi
důležité.
1.4 Zkoušky směřující k získání učitelské kvaliﬁkace (teaching
qualiﬁcations)
Tabulka prezentuje ty zkoušky, které považuji za aplikovatelné v naší republice.
University of Cambridge ESOL Examinations nabízí i jiné zkoušky v této oblasti,
ale ty jsou většinou platné pouze ve Spojeném království.
Současný název
zkoušky

Krátká charakteristika zkoušky

Certiﬁcate in
Teaching English to
Speakers of Other
Languages (CELTA)

Zkouška je vhodná pro kandidáty s nulovou nebo velmi
malou zkušeností s vyučováním angličtiny. Slouží jako
svého druhu počáteční kurz oborové didaktiky.
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Cambridge CELTA
Course Online

Je to varianta zkoušky uvedené výše a kombinuje studium
online s osobní zkušeností ve vyučování angličtiny.

Young Learner
Extension to CELTA

Jedná se o doplňkový kurz ke zkoušce CELTA, který poskytuje absolventům dovednosti potřebné pro výuku dětí.

Diploma in Teaching
English to Speaker
sof Other Languages
(DELTA)

Jde o zkoušku pro zkušené učitele, která je dále posouvá
vpřed v oborové didaktice.

Teaching Knowledge
Test (TKT)

Je zaměřena na didaktické znalosti a dovednosti, které
potřebují učitelé angličtiny na základní a střední škole
i učitelé, kteří vyučují dospělé. Zkouška má čtyři základní
moduly.

International
Diploma in Language Teaching Management (IDLTM)

Zkouška je vhodná pro jednotlivce, kteří pracují jako manageři v oblasti jazykového vzdělávání a pomáhá jim aplikovat teorii managementu ve školní praxi.

Uvedené zkoušky mohou sloužit v oblasti dalšího rozvoje již kvaliﬁkovaných učitelů
anglického jazyka. Stejně tak mohou sloužit jako zkoušky z oborové didaktiky, které
by mohly být uznávány v případě schválení výše zmíněné novely.

2 Závěr
Na závěr bych chtěl provést shrnutí toho, jakým způsobem by bylo možné cambridgeské zkoušky využít v dalším vzdělávání učitelů. Za prvé zkoušky z obecné
angličtiny mohou sloužit jako jedna z cest jazykového vzdělávání učitelů vůbec. Za
druhé mohou sloužit jako forma jazykového zdokonalování aprobovaných učitelů
anglického jazyka. Mám na mysli zkoušky z obecné angličtiny vyšší úrovně nebo
zkoušky z obchodní angličtiny u učitelů škol s odborným zaměřením. Za třetí by
mohly být dobrou a kvalitní cestou k rozšíření aprobace v případě schválení novely.
Za čtvrté zkoušky mohou sloužit jako cesta změny způsobu práce učitelů v hodinách,
ať primárně (složení zkoušky z kategorie 4), nebo druhotně, kdy učitelé sami absolvovali přípravný kurz k cambridgeské zkoušce. Za páté mohou učiteli sloužit jako
svého druhu zpětná vazba, jestliže motivoval a připravil žáky ke složení zkoušky,
což mu nepochybně přinese uspokojení z práce, zvýšenou reputaci a sebevědomí
i motivaci pro další práci.
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4.8 K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM PROFESNÍHO
ROZVOJE UČITELŮ V OBLASTI VÝCHOVY
KE ZDRAVÍ
Eva Marádová
Abstrakt: Příspěvek reﬂektuje proměny dalšího profesního vzdělávání učitelů
v oblasti ochrany a podpory zdraví, realizovaného formou kvaliﬁkačního rozšiřujícího studia na Pedagogické fakultě UK v Praze. Představuje současné pojetí
akreditovaného studijního programu výchova ke zdraví, které je koncipováno
v souladu s Evropskou strategií péče o zdraví a s požadavky transformované školy
tak, aby absolventi studia získali kompetence potřebné pro realizaci vzdělávacího
oboru výchova ke zdraví na základních a středních školách. Na základě výsledků
monitorování potřeb praxe jsou předloženy návrhy na rozvíjení nových forem
dalšího vzdělávání učitelů v oblasti podpory zdraví.
Klíčová slova: vzdělávání učitelů, výchova ke zdraví

Úvod
Proměna české školy vstoupila do fáze zavádění nového systému kurikulárních
dokumentů. V koncepční rovině kurikula (v rámcových vzdělávacích programech
pro základní a střední vzdělávání) je jako jeden z cílů vzdělávání formulován
požadavek rozvíjení zdravotní gramotnosti, konkrétně „učit žáky aktivně rozvíjet
a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“ (RVP ZV,
2007). Rámcové kurikulum předpokládá, že k naplňování klíčových kompetencí
zásadně přispěje implementace komplexně pojatého programu podpory a ochrany
zdraví do školních vzdělávacích programů. Tato skutečnost však vyžaduje zásadní
posun v nárocích na osobnost učitelů a jejich profesní přípravu v oblasti podpory
a ochrany zdraví. V souvislosti s hodnocením profesního rozvoje učitelů je proto
zcela namístě vyjádřit se i k následujícím otázkám:
• Může současná škola podporovat zdraví, může zajistit podmínky pro rozvoj
zdravotní gramotnosti žáků?
• Jak přistupují učitelé k výchově ke zdravému životnímu stylu?
• Mají učitelé pro výchovu ke zdraví potřebné kompetence?
• Jakými změnami prošlo vzdělávání učitelů zaměřené na výchovu ke zdraví?
• Jaké formy celoživotního vzdělávání můžeme učitelům v současnosti nabídnout?
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1 Profesní příprava učitelů výchovy ke zdraví v historickém
kontextu
Příprava učitelů, kteří by dokázali své žáky vést ke zdravému způsobu života a účinně jim pomáhat připravit se na budoucí život v rodině, má na Univerzitě Karlově
v Praze, Pedagogické fakultě dlouholetou tradici. Připomeňme, že již od vzniku
Pedagogické fakulty (v r. 1946) bylo v prvním akademickém roce otevřeno a rozvíjeno oborové studium cílené na rozvíjení zdravotní gramotnosti učitelů. Není bez
zajímavosti, že cíle a obsahová náplň tohoto studia se v mnoha ohledech shoduje
se současným záměrem oborového studia výchova ke zdraví v prezenční i kombinované (rozšiřující) formě (Marádová, 2005).
Bohužel rozvíjení oboru zaměřeného na aspekty zdraví v osobním a rodinném
životě bylo po r. 1948 utlumeno v souvislosti s preferencí jiných přístupů k rodině
a ochraně zdraví. I když se na školách stále vyučovaly předměty obsahově zaměřené na stravování či péči o dítě, neexistovala v rámci profesního vzdělávání žádná
možnost k získání odpovídající kvaliﬁkace.
Teprve v roce 1985 na základě stoupajícího tlaku z pedagogické praxe, kde
nedostatek odborně připravených (aprobovaných) učitelů způsoboval značné problémy, bylo otevřeno na čtyřech pedagogických fakultách v ČR dvouleté rozšiřující
studium. Umožňovalo učitelům z praxe rozšířit své znalosti a dovednosti v tématech týkajících se péče o zdraví a rodinu a získat odbornou způsobilost (aprobaci)
vyučovat předměty speciﬁcká příprava dívek na ZŠ a výchova k rodičovství
na SŠ. O toto studium na Pedagogické fakultě UK v Praze byl tehdy velký zájem.
Během prvních čtyř let zde studovalo více než 140 učitelů. Na fakultě se vytvořilo
a rozvíjelo nové odborně zaměřené pracoviště, které bylo schopno v r. 1989 pružně
zareagovat na měnící se záměry školního vzdělávání. Zároveň s ukotvením předmětu rodinná výchova v učebním plánu základních škol a se zařazením rodinných
škol do sítě středních škol bylo možno na fakultě otevřít tříleté rozšiřující studium
oboru rodinná výchova v novém obsahovém pojetí (s výstupem v odborné způsobilosti vyučovat rodinnou výchovu na ZŠ, výchovu k rodičovství na SŠ a odborné
předměty na rodinných školách).
Velkou podporou pro rozvíjení programů celoživotního vzdělávání v oblasti
podpory zdraví v tzv. rozšiřující formě bylo v roce 1990 zavedení studijního oboru
rodinná výchova v prezenčním studiu v magisterském programu Učitelství pro SŠ
a 2. stupeň ZŠ. Na fakultě se postupně konstituoval tým odborníků, který nesporně
přispěl ke zkvalitnění profesní přípravy učitelů v dané oblasti. Významným mezníkem rozvoje specializovaného pracoviště na fakultě byl rok 1994 vyhlášený jako
Mezinárodní rok rodiny. Při této příležitosti byla uspořádána pod záštitou MŠMT
mezinárodní konference Škola a rodina, která se stala platformou pro důležitá jed-
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nání o dalším rozvoji vzdělávání v dané oblasti. Ve svých závěrech upozornila na
nutnost věnovat zvýšenou pozornost nejen podpoře zdraví obecně, ale zejména problémům prevence společensky nežádoucích jevů (zejm. prevence závislostí), které
se staly ohrožujícím faktorem ve stále nižších věkových skupinách populace.
Od roku 1995 se v koncepci tříletého rozšiřujícího studia oboru rodinná výchova
odrazily požadavky standardů základního a středního vzdělávání a cíle akreditovaných vzdělávacích programů. V návaznosti na optimalizaci sítě středních škol
v r. 1996 bylo upraveno zaměření výstupu pro střední školy na oblast sociální
pedagogiky a sociální práce.

2 Základní principy péče o zdraví v transformované škole
Obsah pojmu zdraví se v posledních desetiletích změnil. Podporou zdraví rozumíme nejen prevenci nemocí, ale především upevňování zdraví v důsledku zdravého
životního stylu vlivem péče o životní a pracovní podmínky různých skupin obyvatelstva. Konkrétní naplňování principu podpory zdraví vychází z mezinárodního
programu WHO „Zdraví pro všechny ve 21. století“. V České republice je ochrana
a podpora zdraví ošetřena Usnesením vlády ČR č. 1049/2002 „Dlouhodobý program
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva“.
K výchově a vzdělávání se vztahují aktivity programu „Zdraví 21“, jejichž
cílem je:
a) implementovat podporu zdraví do škol pomocí státních rámcových vzdělávacích
programů;
b) tematiku podpory zdraví včlenit do vzdělávání pedagogických pracovníků.
Problematika zdraví prolíná celý Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Je začleněna v obecné a podpůrných částech dokumentu, je součástí obsahu
vzdělávání (RVP ZV, 2007).
• Zdraví je jedním z hlavních cílů základního vzdělávání
O zdraví, jeho podpoře a ochraně je třeba uvažovat na úrovni celé školy (týká
se tedy všech učitelů i dalších zaměstnanců školy). Stávající situace v oblasti
podpory zdraví musí být podrobena analýze s cílem hledat vhodné společné výchovné a vzdělávací strategie a dle aktuálních potřeb změnit i organizaci života
školy. Všem pedagogům musí být jasné, co se cílem „učit žáky aktivně rozvíjet
a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“ rozumí a jak
ho bude škola jako celek i každý z učitelů naplňovat.
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• Odpovědnost za vlastní rozhodování a ochrana zdraví je klíčovou
kompetencí
Způsobilost žáka rozhodovat se ve prospěch zdraví a chránit zdraví je jednou ze
stěžejních kompetencí, o kterou škola svou vzdělávací činností usiluje. K naplnění tohoto důležitého výstupu musí svým způsobem přispět všichni vyučující
v návaznosti na speciﬁka obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů a průřezových
témat.
• Zdraví je jednou z podmínek pro realizaci RVP ZV
Zdraví, jeho podpora a ochrana se musí stát součástí vstupní i průběžné analýzy
podmínek školy. To znamená, že při tvorbě ŠVP je třeba zvažovat, které z podmínek na škole podporují či nepodporují zdraví žáků. Jsou sledovány například
tyto ukazatele: respekt k potřebám žáků, kvalita prostředí, způsoby vzdělávání,
komunikace a spolupráce, optimální prostorové a materiální podmínky, psycho-sociální podmínky, hygiena a bezpečnost, organizace života školy. Výsledky
analýz odhalují, co a proč je třeba zlepšit ve škole ve prospěch zdraví žáků, co
upravit ve vzdělávání a v organizaci života školy.
• Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má své zdravotní
aspekty. Jakákoli forma integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami má výrazné zdravotní „rozměry“, které je třeba zvažovat a řešit již
v etapě přípravy ŠVP ZV.
• Zdraví je součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů
Učitelé jednotlivých předmětů budou při naplňování vzdělávacího obsahu respektovat společné strategie podpory zdraví na úrovni školy, budou promýšlet
strategie na úrovni předmětů. Nutné je spolupracovat a vzájemně se domlouvat
o tom, jak bude učivo začleněno do konkrétních předmětů, jakými cestami bude
řešena jeho integrace a podíl při naplňování očekávaných výstupů.
• Zdraví je součástí průřezových témat
Při výběru a zařazení průřezového tématu s prvky podpory zdraví (např. environmentální výchovy, mediální výchovy) je třeba zvažovat společný způsob
realizace tohoto tématu na úrovni školy a předmětů, které budou dané téma
zajišťovat především. Speciﬁcký přístup vyžaduje rozpracování průřezového
tématu Osobnostně sociální výchova v návaznosti na očekávané výstupy a učivo
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.

3 Zvýšené nároky na práci učitelů
V souvislosti s implementací problematiky podpory zdraví do školních vzdělávacích
programů lze předpokládat stoupající nároky na odbornou i metodickou připravenost
učitelů v dané oblasti (Marádová, 2006). K nejdůležitějším úkolům patří:

272

a) zajistit návaznost na předškolní vzdělávání (začlenění problematiky zdraví v RVP
PV);
b) zapracovat vzdělávací obor Výchova ke zdraví do učebního plánu, vytvořit
učební osnovy pro předměty, ve kterých bude obsah realizován;
c) informovat všechny členy učitelského sboru o záměrech a strategii podpory
zdraví, vysvětlit kolegům význam jednotlivých kroků a požádat je o pomoc při
jejich realizaci;
d) předložit rodičům ucelenou představu o záměrech školy v oblasti podpory
a ochrany zdraví a vyzvat je ke spolupráci;
e) koncipovat projekty, spolupracovat na programech podpory zdraví s institucemi
v obci;
f) být osobním příkladem všem pedagogům a zaměstnancům školy, motivovat
žáky;
g) zajistit, aby se podpora zdraví stala nedílnou součástí života školy.

4 Jaká je současná situace na školách?
Na pracovišti rodinné výchovy Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakultě byl
v průběhu minulých let realizován longitudinální výzkum zaměřený na průběžné
sledování situace v oblasti výchovy ke zdraví na vybraných základních školách.
V rámci tohoto výzkumu byly mimo jiné shromažďovány informace týkající se
personálního zabezpečení výuky, včetně profesní připravenosti pedagogů. Byla
použita metoda dotazníkového šetření a dále řízeného rozhovoru. Vyhodnocení bylo
jednak kvantitativní (doplněné komparativní analýzou), jednak zahrnovalo kvalitativní rozbor získaných údajů. Shrnutí výsledků bylo provedeno v několika etapách:
první v r. 1998 (v návaznosti na změny kurikula Standardu základního vzdělávání)
a poté s odstupem několika let v r. 2006 (v souvislosti se zavedením RVP ZV).
V současné době jsou vyhodnocovány údaje získané v etapě výzkumu uzavřené
v r. 2011, které by měly poskytnout náhled do edukační reality ovlivněné prvními
zkušenostmi škol s výukou dle vlastních školních vzdělávacích programů.
Připravenost pedagogů na výuku výchovy ke zdraví v době „startu“ kurikulární
reformy dokumentují vybrané výsledky druhé etapy výše popsaného šetření.
Osloveni byli učitelé, kteří na základních školách v té době vyučovali dle školního
vzdělávacího programu předměty obsahově orientované na výchovu ke zdraví.
Výpověď poskytli:
učitelé 1. stupně ZŠ – celkem 380, z toho mužů 7;
učitelé 2. stupně ZŠ – celkem 417, z toho mužů 18.
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Zastoupeny byly různé věkové kategorie pedagogických pracovníků (od 23 do 62
let). Výzkumu se zúčastnili začínající i velmi zkušení pedagogičtí učitelé (Marádová, 2007).
Připravenost učitelů k výuce témat souvisejících s podporou zdraví byla zjišťována ve třech směrech: dotazem na znalosti z dané oblasti získané v rámci pregraduálního studia, posouzením vlastní současné odborné připravenosti a otázkou
sledující zapojení pedagogů do celoživotního vzdělávání.
a) Vybrané výsledky šetření – učitelé 1. stupně ZŠ
Výzkum prokázal, že více než polovina (56 %) učitelů neabsolvovala dosud žádnou
formu vzdělávání zaměřeného na výchovu ke zdraví. Tito respondenti přiznávají,
že ani během vysokoškolského studia se s touto problematikou nesetkali. Přitom
72 % respondentů považuje své odborné znalosti v této oblasti za zcela dostačující, zbylých 28 % hodnotí svou připravenost jako částečnou. Nikdo z pedagogů
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b) U�itelé p�edm�tu zam��eného na výchovu ke zdraví na 2. stupni základní školy
Studie potvrdila p�edpoklad, že p�edm�t, jehož hlavním zám�rem je výchova ke zdraví
na základní škole, je vyu�ován p�evážn� neaprobovan�. Dosažené vzd�lání a p�ípadné

b) Učitelé předmětu zaměřeného na výchovu ke zdraví na 2. stupni základní
školy
Studie potvrdila předpoklad, že předmět, jehož hlavním záměrem je výchova ke
zdraví na základní škole, je vyučován převážně neaprobovaně. Dosažené vzdělání
a případné současné zapojení do celoživotního vzdělávání v této oblasti je patrné
z grafu 1.
Jen 18 % dotázaných dosáhlo plné aprobovanosti oborovým studiem na některé
z pedagogických fakult. Určitá část učitelů (11 %) si doplnila vzdělání v dané oblasti
studiem v kurzech celoživotního vzdělávání, které byly zájemcům nabízeny. Někteří
v době výzkumu byli studenty rozšiřujícího studia výchovy ke zdraví na PedF UK.
Více než polovina (65 %) se však v tomto oboru vůbec nevzdělávala.
Ukázalo se, že pokud na škole působí aprobovaný učitel, je v jeho kompetenci
veškerá výuka výchovy ke zdraví na škole. Nedostatek aprobovaných učitelů pak
vede k situaci, že výchovou ke zdraví se na škole nikdo systematicky nezabývá.
Výzkum odhalil, že jeden pedagog se věnuje výuce výchovy ke zdraví jen na čtvrtině
škol zapojených do výzkumu. Nejčastěji učí na jedné škole tento předmět několik
učitelů (v jednom případě dokonce 6 pedagogů), většinou ve třídě, kde zastávají
funkci třídních učitelů. Jejich spolupráce je v mnoha případech minimální. Tito
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se totiž �asto opakovalo konstatování, že pro výuku výchovy ke zdraví „posta�í osobní
zkušenosti…“ Z toho vyplývají i závažné nedostatky v p�ístupu k výchov� ke zdraví, které lz

doplňuje pouze 42 % respondentů. Ostatní buď přímo přiznali nezájem, nebo
se odvolávají na nedostatek času a příležitostí. U skupiny učitelů, kteří přiznali, že se v této oblasti zatím nevzdělávali (v grafu 2 – „učitelé bez aprobace“), výsledky svědčí o nízké motivaci ke studiu problematiky zdraví, případně
i o určitém podceňování potřeby dalšího sebevzdělávání v této oblasti. V rozhovorech s učiteli se totiž často opakovalo konstatování, že pro výuku výchovy ke
zdraví „postačí osobní zkušenosti…“ Z toho vyplývají i závažné nedostatky v přístupu k výchově ke zdraví, které lze doložit například zjištěním, že i učitelé, kteří
se účastnili akcí celoživotního vzdělávání, nedokázali v 75 % správně formulovat
cíle výchovy ke zdraví (zcela jim uniká nutný komplexní, integrující přístup k této
složce vzdělávání).

5 Perspektivy výchovy ke zdraví v celoživotním vzdělávání
učitelů
Podporovat zdraví na základních a středních školách je značně složitou záležitostí.
Přináší problémy, na které je schopen reagovat pouze erudovaný odborník. Úzká
souvislost obsahu s realitou každodenního života žáků vyžaduje citlivý přístup
a speciﬁcké metodické dovednosti učitele. Je prokázáno, že současná situace na
školách je v tomto ohledu velmi rozdílná. Někde se už stal program podpory zdraví
samozřejmostí, jinde bohužel dosud zcela nepochopili, oč vlastně běží. Většinou se
však školy potýkají s nedostatkem pedagogů, kteří by se této problematice věnovali. Co tedy můžeme udělat pro to, aby se postupně život na všech našich školách
změnil ve prospěch zdraví?
Výsledky popsané výzkumné sondy jsme přijali jako výzvu k rozšíření nabídky
celoživotního vzdělávání. Prvním krokem je motivace. Je důležité učitele přesvědčit,
aby byli ochotni se problematikou zdraví zabývat a ve své výuce realizovat cíle
výchovy ke zdraví. Získat pro výchovu ke zdraví učitele, kteří s dětmi na školách
pracují, mají jejich důvěru a pomáhají jim překonávat případné problémy, by byl asi
největší vklad pro to, aby už současné děti měly šanci najít pozitivní přístup k hodnotám života a krédo zdraví se stalo součástí jejich životního stylu. Proto chceme
zájemcům o studium výchovy ke zdraví podat pomocnou ruku vhodnou formou
celoživotního vzdělávání, a to nejen v rovině odborné, ale především metodické.
Obsah rozšiřujícího studia Výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě UK byl
v souvislosti s měnícími se společenskými potřebami aktualizován (Evropská strategie Together for Health, 2007). Ukazuje se, že rozvíjení potřebných kompetencí
pedagogických pracovníků je třeba zaměřovat na vzájemné propojení tří složek
vzdělávání:
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a) odbornou připravenost vyjádřenou tzv. zdravotní gramotností (schopnosti získávat, třídit, interpretovat, využívat informace a služby ve prospěch zdraví, přijímat
správná rozhodnutí, která mají vztah ke zdraví v realitě každodenního života);
b) formování vztahu pedagogů ke kurikulu výchovy ke zdraví a způsobům jeho
transformace;
c) rozvíjení metodické erudice (schopnosti realizovat výchovu ke zdraví v podmínkách života dané školy a komunity).
S využitím dlouholetých zkušeností je proto poznatkový základ oboru rozvíjen
v oblasti zdravovědy, psychologie, sociálních věd aj. Vytvořená provázanost jednotlivých vědních disciplín umožňuje pedagogům objevovat nové dimenze přístupu
k životu a jeho změnám, nahlížet na současnou rodinu a její životní styl z interdisciplinárních pozic. Program klade důraz na integrovaný přístup ke vzdělávání
speciﬁcky uplatňovaný při rozvíjení zdravotní gramotnosti. Semináře mají většinou
interaktivní charakter směřující k vytváření dovedností motivovat žáky, rozvíjet
jejich aktivitu a samostatnost v rozhodování. Učitelé tvoří integrované programy
podpory zdraví, ochrany bezpečí a prevence rizikových projevů chování žáků.
Koncipují projekty plynoucí z aktuálních potřeb škol. Jako příklad lze uvést úkoly
při ochraně za mimořádných událostí a praktické zvládnutí poskytování laické první
pomoci. Důraz je kladen na posilování vnitřní bohatosti osobních kvalit učitele,
který by si měl být vědom své hodnoty a zároveň otevřen světu, který bude schopen
globálně přistupovat k vzniklým problémům a citlivě vnímat potřeby jednotlivce
(Marádová, 2008).
V celoživotním vzdělávání učitelů v oblasti podpory zdraví je nutno respektovat
určitá speciﬁka: víceoborový poznatkový základ, činnostní charakter, požadavky
na materiální vybavení (odborné učebny) apod. Významným aspektem je rozvíjení
osobnostních kvalit učitele, jeho schopnost empatie, vstřícnost i jeho osobní postoj
k otázkám zdraví. Neméně důležitá je nutnost neustálé aktualizace obsahu učiva
a přizpůsobování výuky potřebám žáků. Každým okamžikem jsme zahlcováni novými informacemi, které mohou zásadně ovlivňovat životní styl, názory a postoje
žáků. Proto příprava učitele v této oblasti vlastně nikdy nekončí.
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4.9 BARIÉRY A PŘÍLEŽITOSTI V PŘÍPRAVĚ
UČITELŮ NA FUNKCI KOORDINÁTORA
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
Jan Činčera
Abstrakt: Příspěvek prezentuje průběžné výsledky z dvouletého výzkumu efektivity specializačních studií pro koordinátory environmentální výchovy. Na základě
kvalitativních i kvantitativních dat (ohniskové skupiny, testy) analyzuje speciﬁcké
bariéry, které jsou se vzděláváním učitelů v této oblasti spojeny. Ty souvisí se
vstupním prekonceptem environmentální výchovy, očekáváním od studia i deﬁcity
některých didaktických kompetencí. V závěru příspěvek navrhuje, jakým způsobem
by podobná studia mohla být v budoucnosti realizována.
Klíčová slova: environmentální výchova, vzdělávání učitelů, evaluace

Úvod
Environmentální výchova je jedním z průřezových témat rámcových vzdělávacích
programů na všech typech škol. Protože ale na většině škol není zastoupena samostatným předmětem, nejsou na ní učitelé systematicky připravováni ani v rámci své
pregraduální přípravy na vysokých školách. Standard, který by deﬁnoval kompetence
učitelů v oblasti environmentální výchovy, byl sice u nás v letech 2002-3 připravován, ale nakonec nebyl přijat (Horká, 2003, Horká, Kulich, Lišková a Máchal,
2003). V důsledku jsou učitelé vybaveni velmi různou mírou kompetencí potřebných
k jejímu efektivnímu zvládnutí.
V praxi pak učitelé často realizují environmentální výchovu s využitím externích
zdrojů. Těmi jsou především střediska ekologické výchovy, které nabízejí školám
krátké či dlouhé výukové programy, pomáhají na školách řídit rozsáhlejší projekty
a nabízejí školám metodickou podporu. Metodickou podporu pak představují buď
krátké programy akreditované v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP), nebo tzv. specializační studia, určená pro školní koordinátory environmentální výchovy, které zahrnují dvě stě padesát hodin přímé výuky.
Je zjevné, že efektivita krátkých kurzů bude nižší, než u rozsáhlejších programů.
Krátké programy navíc mohou přinést i speciﬁcké nežádoucí efekty, jako je snížené
sebehodnocení učitele (Winther, 2005, Mosely a Reinke, 2005). Na druhé straně je
třeba zvážit náročnost dlouhodobých programů na ﬁnanční prostředky a čas.
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Zásadním předpokladem pro přípravu efektivního specializačního studia je
porozumění potřeb a možností jejich účastníků. Ty pak vytváří speciﬁcké bariéry,
ale i příležitosti pro jeho realizaci.
Následující příspěvek analyzuje bariéry i příležitosti objevené v rámci evaluačního výzkumu sedmi běhů specializačního studia koordinovaného středisky ekologické výchovy v rámci projektu „Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání
k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“. Projekt je
ﬁnančně podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OP VK), jednoho z operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF),
a ze státního rozpočtu ČR. Jeho hlavním koordinátorem je Síť středisek ekologické
výchovy Pavučina (SSEV Pavučina). Evaluaci řešil partner projektu, Technická
univerzita v Liberci.

1 Metodika výzkumu
Příspěvek se zaměřuje na následující otázky:
• Jaké jsou vstupní prekoncepty účastnické skupiny programu?
• Jaké je jejich očekávání od studia?
• Jaké jsou jejich didaktické kompetence potřebné pro realizaci vlastních programů
environmentální výchovy?
• Jaké jsou bariéry a příležitosti pro realizaci specializačních studií pro koordinátory
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)?
Pro zpracování následující analýzy byly využity tyto zdroje dat:
• Ohniskové skupiny, vedené s 8-10 vybranými studenty v první třetině na každém
z běhu studií (celkem 7 skupin).
• Ohniskové skupiny, vedené se stejnou skupinou v závěrečné části studií (celkem
7 skupin).
• Rozhovory s koordinátory každého běhu 3-5 měsíců od ukončení studia (celkem
13 rozhovorů).
• Vstupní dotazník a test, zadaný každému účastníkovi před zahájením studia.
Tabulka 1
Účastníci specializačního studia
Počet
respondentů
177
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Počet
respondentů
po vyřazení
176

Počet
žen

Počet
mužů

149

27

Průměrný
věk
40,5

Směrodatná
odchylka
8,56

Průměrná
délka
praxe
14,1

Směrodatná
odchylka
8,49

V rámci programu proběhlo sedm různých studií v různých krajích České republiky.
Všechna studia byla vedena podle stejné metodiky a měla stejně deﬁnované cíle
a závěrečné požadavky na studenty.

2 Výsledky
2.1 Očekávání od studia
Skupina byla z hlediska svého očekávání velmi různorodá. Část studentů se studia
účastnila nedobrovolně a bez autentického zájmu o obor:
„Před rokem a půl mi ředitelka oznámila: „budeš koordinátor EVVO“. Musím
přiznat, že jsem plakala, protože těch povinností, si myslím, že mám už dost na škole,
a že už jsem si říkala, že to prostě nemůžu další funkci zvládnout. Nicméně nechci
přijít o práci, takže jsem to nějak rozdejchala. Takže jsem tady proto, že musím.“
Další byli přesvědčeni, že s environmentální výchovou už mají dost zkušeností
a neočekávali, že je studium v této oblasti příliš posune. Důvodem k přihlášce
byla motivace k získání certiﬁkátu, případně osvojení dovedností pro správné
vykazování své práce:
„… naučit se to prezentovat, co děláme a formálně to dobře zpracovat, tak budou
spokojeni i nadřízení a budeme z toho snad mít nějaký užitek i my.“
Zejména studenti s předchozími zkušenostmi často chápali studium jako určitou
„burzu“, na které bude probíhat výměna zkušeností organizovaná koordinátory
studia.
2.2 Environmentální postoje a znalosti
Učitelé v průměru zastávají proenvironmentální postoje, měřené pomocí často
používaného nástroje NEP – Nové ekologické paradigma. Nástroj předpokládá, že
se respondenti ve svých názorech na životní prostředí přiklánějí buď k tzv. dominantnímu sociálnímu paradigmatu, věřícího například v neomezenost ekonomického
růstu, nebo k tzv. novému ekologickému paradigmatu, které předpokládá nutnost
omezovat své potřeby kvůli přírodním limitům (Dunlap a van Liere, 1978, Dunlap
et al., 2000). Ve všech položkách vyjádřili respondenti nadprůměrnou míru souhlasu
s postoji nového ekologického paradigmatu. Analogicky se zpravidla přihlásili k tzv.
internímu ohnisku kontroly, tj. přesvědčení, že svým jednáním mohou mít vliv na
stav životního prostředí (Hungerford a Volk, 1990).
Na dobré úrovni byly také znalosti, které respondenti prokázali v oblasti vybraných ekologických principů a environmentálních konceptů. Přestože výsledky ve
vstupním testu byly velmi dobré, koordinátoři jednotlivých běhů zde poukazovali
na rozdíly mezi jednotlivými studenty. Diskuse se vedla také kolem nevyjasněných
nároků na odborné znalosti studentů.
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Celkově ale můžeme říct, že učitelé, kteří se přihlásili na specializační studia
sledované tímto výzkumem, sdílí příznivé environmentální postoje a v průměru
disponují alespoň základními znalostmi z ekologie a environmentalistiky.
2.3 Prekoncept environmentální výchovy
Studenti na začátku studia spojovali environmentální výchovu nejčastěji s výchovou
o přírodě, respektive výchovou, jejímž cílem je rozvíjet vztah k přírodě. Mezi další
klíčové cíle pak řadí třídění odpadů a šetření energií. Učitelé ve vstupním testu
naopak neuváděli jiné cíle, které jsou v současné teorii environmentální výchovy
považovány za klíčové, tj. například kompetence k analýze a řešení environmentálních konﬂiktů či výzkumné dovednosti.
Většina jich také souhlasila s tvrzením „čím lépe děti znají přírodu, tím se k ní
pak šetrněji chovají“. Takové tvrzení odpovídá strategii, označované jako K-A-B
model: teorie, že změna znalostí vede ke změně postojů a ty pak ke změně chování.
Jde o velmi běžný omyl environmentální výchovy. Korelace mezi znalostmi a chováním nebyla nikdy ověřena. Faktorů, ovlivňujících proenvironmentální chování
je řada a nepůsobí lineárně (Hungerford a Volk, 1990, Heimlich a Ardoin, 2008).
Samotná „znalost přírody“, v zadání prezentovaná jako znalost názvů běžně rostoucích stromů, keřů a květin v regionu, není předmětem environmentální výchovy
(Hungerford, Peyton a Wilke, 1980).
2.4 Didaktické kompetence
Učitelé byli v rámci vstupního testu požádáni, aby navrhli program environmentální
výchovy (např. vyučovací hodinu, školní projekt) relevantní pro své pracoviště.
V první části měli deﬁnovat jeho očekávané výstupy. Ve druhé pak měli popsat
průběh programu v jednotlivých krocích. V poslední navrhnout, jak by hodnotili,
do jaké míry se podařilo očekávané výstupy programu naplnit.
Cílem bylo ověřit tři didaktické kompetence důležité pro tvorbu programů, tj.
formulaci výstupů, aplikaci relevantních modelů učení do stanovení sekvence
jednotlivých aktivit v programu a evaluaci programů.
Formulace očekávaných výstupů:
Téměř pětina respondentů pojmu „očekávané výstupy“ nerozuměla a zaměňovala
jej je se svojí aktivitou, produktem vzešlým z výuky či tématem hodiny (např. „plnění úkolu projektu recyklohraní, poznávací soutěž – rostlin a živočichů“, „rozvoj
dovedností při práci s mikroskopem, praktické poznávání mikroorganismů žijících
v rybníce“, „pochopit nutnost separace odpadů, naučit je správně používat barevné
kontejnery“). Navrhované výstupy byly často příliš vágní a neměřitelné nebo nepoužívaly aktivní slovesa („najít a speciﬁkovat největší prohřešky lidí vůči ŽP, na
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základě ankety a vyhodnocení, napsat článek do místních novin a zamyslet se nad
zlepšením“, „student ví, jak nakládat s domácím odpadem“, „porozumění pojmům
predátor, producent, konzument“, „uvědomí si, že třídění má smysl“).
Jen zhruba pětina respondentů formulovala výstupy tak, že rámcově odpovídaly
SMART zásadám, tj. byly dostatečně konkrétní, ověřitelné, dosažitelné, relevantní
a časově vymezené (Hungerford, 2005) : např. „žák pojmenuje hlavní producenty
CO2 v Liberci, žák navrhne řešení, jak snížit emise CO2 z jeho domácnosti.“, „žák
pozná alespoň 3 chráněné rostlin, které rostou v okolí obce“, „uvede příklady zemí
třetího světa“.
Aplikace modelů učení:
V rámci analýzy byly navržené sekvence programů porovnány s několika používanými modely. Jako intuitivní a tradiční modely byly programy klasiﬁkovány
tehdy, pokud buď odpovídaly tradičními modelu vyučování „motivace-expozice-ﬁxace“ nebo pokud neodpovídaly žádnému z dále uvedených modelů (Maňák
a Švec, 2003).
Mezi konstruktivistické modely byly řazeny programy, které odpovídaly modelu
E-U-R, Duitovu nebo Karplusovu modelu. Šlo tedy o programy se sekvencí „evokace-uvědomění nového významu-reﬂexe“, „evokace-vlastní výzkum-dodané informace-reﬂexe a aplikace“ a „samostatný průzkum-představení konceptu-aplikace“
(Braus a Wood, 1993, Brooks a Brooks, 1999, Pruneau, Gravel, Butque a Langis,
2003, Jacobson, McDuff a Mallory, 2006, Grecmanová a Urbanovská, 2007).
Ověřovanými prožitkovými modely byl cyklus učení prožitkem („zkušenost-reﬂexe-zobecnění-transfer“) a 4MAT („propojení-nové informace-procvičení dovedností-aplikace“), Braus a Wood, 1993, Henton, 1996, Jacobson, McDuff a Mallory,
2006, McCarthy, 2010).
Model IAA byl deﬁnovaný v rámci programů výchovy o Zemi a předpokládá
sekvenci „informace-asimilace-aplikace“ (Matre, 1999).
Z modelů pro projektovou výuku byly v programech respondentů vyhledávány modely Stappa a Wallse („plán-akce-reﬂexe“) a model pro analýzu a řešení
konﬂiktů Hungerforda, Volkové a Winthera („identiﬁkace konﬂiktů-výzkumné
dovednosti-výzkum konﬂiktu-občanská akce“) (Bardwell, Monroe a Tudor, 1994,
Marcinkowski, 2004).
Ze zkoumané množiny čtrnáct procent respondentů dosud žádný vlastní program
environmentální výchovy nerealizovalo. Další téměř dvě třetiny uvedly příklad
programu, který neodpovídal žádnému z porovnávaných modelů, případně více či
méně odpovídal tradičnímu modelu výuky.
Pětina respondentů uvedla hodinu strukturovanou podle některého z ověřovaných
modelů učení. Nejčastěji se jednalo o konstruktivistické modely s velkou převahou
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modelu E-U-R (10 %). V řadě programů se objevily aktivní metody učení, ale
aplikace principů prožitkové (zážitkové, zkušenostní) pedagogiky se objevila jen
vzácně. Většinou byly prožitkové metody používány pro opakování či doplnění
programu a nenásledovala po nich reﬂexe směřující k zobecnění a transferu.
Respondenti několikrát uváděli příklady tzv. projektových dní. Jednalo se ale
vždy o tzv. „ﬁeld days“, tj. dny tematicky zaměřené na životní prostředí a vedené
učitelem. Projekty ve smyslu projektové výuky (řešení reálného problému, řízený
žáky, s konkrétním výstupem) se objevily jen vzácně. Modely 4MAT či model pro
výzkum a řešení konﬂiktů se neobjevily vůbec.
Evaluace navržených programů:
Zhruba čtvrtina učitelů neuvedla uspokojivý návrh evaluace. Respondenti zpravidla
uváděli činnosti, ze kterých nebylo jasné, jak získat data pro vyhodnocení efektivity
programu (např. „Vycházka do terénu, ve třídě prověří na názoru, příp. formou hry,
vzájemné pozorování a sdílení žáků a učitelů.“, Exkurze do ovocných sadů, výsledky
vyhodnocení v prohlídce fauny u potoků.“).
Téměř tři čtvrtiny respondentů dokázaly, že pojmu evaluace rozumí. Jejích odpovědi odrážely určité společné vzorce. Učitelé zpravidla uváděli příklady metod,
ze kterých by bylo možné získat potřebná data, ale nikoliv postup, jak tyto data
analyzovat. Respondenti tedy uváděli různé variace na evaluační design program-posttest (např. „Rozhovor, pracovní list, dotazník.“; „Žák do připravené mapy,
zakreslí a nazve druhy stromů, napíše dopis např. starostovi obce a navrhne, co by
se dalo v našem lese „zlepšit“, odpoví na problémové otázky typu: co by se stalo,
kdyby náš potok vyschl.“). V případě, že by učitelé těmito metodami své programy analyzovali, by čelili otázce, jak interpretovat naměřené výsledky. Zdá se, že
učitelé neznají koncept indikátorů používaných pro stanovení hladiny úspěšnosti
programu ani princip experimentů (tj. např. srovnání stavu před a po programu).
Učitelé pravděpodobně o zpracování naměřených dat příliš neuvažují. To poukazuje
na další možný výklad, totiž že učitelé chápou evaluaci ve smyslu měření výkonu
jednotlivých žáků a nikoliv vyhodnocování efektivity programu.
Postupy obsahující konkrétní analytické postupy se v odpovědích objevují jen
vzácně. Jeden z respondentů například uvedl metodu analýzy podle předem určených
kategorií („Hodnocení výstavy - obsahová správnost, graﬁcká úprava, aktivní přístup, hodnocení návrhů.“). Další uvádí sice triviální, ale přesně stanovený indikátor
(„nikdo se nezranil“). Dvakrát se objevil experimentální design pretest-program-posttest („Anketa – kdo začal třídit odpad“, „menší výzkum – např. před učebním
celkem – poté co byli žáci s problematikou seznámeni“).
Celkově lze shrnout, že zkoumaná skupina prokázala poměrně nízký stupeň
sledovaných didaktických kompetencí potřebných k přípravě a realizaci efektivních
programů environmentální výchovy.
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3 Závěr
Z předchozí analýzy je patrné, že silnou stránkou skupiny byly vstupní proenvironmentální postoje a základní hladina ekologických a environmentálních znalosti.
Skupina na druhé straně měla velmi zjednodušený koncept environmentální výchovy, který může učitele v praxi vést k volbě neefektivních strategií. Většina studentů
dále neovládá didaktické kompetence potřebné k přípravě vlastních efektivních
programů environmentální výchovy, tj. neumí formulovat jejich očekávané výstupy
a ověřovat jejich naplnění, jednotlivé aktivity pak řadí za sebe spíše intuitivně. Část
účastníků navíc se na studium nehlásí s očekáváním vlastního odborného růstu, ale
z povinnosti či s předpokladem, že studium potvrdí jejich stávající praxi certiﬁkátem
či návodem pro její administrativně správné vykazování.
Přestože na základě prezentovaného výzkumu nelze zobecňovat na celou populaci
učitelů, je možné zvážit speciﬁcké bariéry i příležitosti pro realizaci podobných
studií v budoucnosti.
Zdá se, že specializační studia pro koordinátory EVVO by neměly hlavní důraz
klást na environmentální znalosti či na přesvědčování účastníků o správnosti environmentálních postojů. Studia se samozřejmě mohou zaměřit na rozvíjení dílčích
znalostí, zejména v oblastech zájmu účastnické skupiny. Výklad environmentální
tématiky, exkurze či jiné znalostně zaměřené aktivity by ale měly tvořit pouze
doplňující část studia.
Studium by naopak mělo rozvinout účastnický koncept environmentální výchovy.
Studenti by měli rozumět strategiím, které se v environmentální výchově používají
a měli by analyzovat jejich relevanci pro vlastní kontext a praxi.
Studium by také ve velké míře mělo rozvíjet didaktické kompetence účastníků.
Studenti by si měli osvojit postup plánování „od cílů k prostředkům“ a to jak při
vytváření školních koncepcí environmentální výchovy, tak při přípravě krátkých
učebních jednotek.
Vzhledem k často složité motivaci a očekávání studentů je na druhé straně třeba
počítat s tím, že náročně pojaté studium nebude studenty přinejmenším v první fázi
přijímáno pozitivně. Studium by proto mělo dávat prostor pro sociální učení (Wals,
2007), například formou formálního i neformálního sdílení zkušeností. Studenti by
měli dostat kromě nových kompetencí i konkrétní návody či aktivity, použitelné
pro jejich výuku.
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4.10 TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH STUDIJNÍCH
PODPOR V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ
Jan Chrudimský, Karel Kovář
Abstrakt: V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků hledáme nové
formy, které využívají moderních technologií a budou dostupné pro širokou veřejnost. Nové pomůcky slouží nejen k samostudiu a rozšíření znalostí o aktuální
přístupy, ale stávají se zároveň didaktickým nástrojem, kdy přímo ve výuce může
učitel využít video ukázku, kterou lze konfrontovat se záznamem provedení žáka.
Atraktivní způsob zpracování učebního textu a prezentace informací motivuje
a podporuje zájem k získávání, osvojování si i aplikaci nových poznatků v praxi.
Multimediálním učebním textem získáváme prostor prezentovat teoretické zázemí
včetně příkladů aplikací v konkrétních případech, které se podílejí na rozvoji pro
obor speciﬁckých didaktických dovedností.
Klíčová slova: multimediální učební text, gymnastika, didaktika gymnastiky

Úvod
Gymnastika je tradičním sportovním odvětvím v České republice. Představuje
zastřešující pojem pro otevřený systém účelově zaměřených pohybových aktivit
směřujících ke kultivaci pohybové projevu jedince a jeho rozvoji v oblastech všestranného pohybového, tělesného i sociálního rozvoje. Je tak nutně základem tělesné
výchovy na všech typech a stupních škol. Tradiční pojetí i vybavení tělocvičen pro
gymnastiku často způsobuje, že zájem a aktivita dětí a školní mládeže při zařazení
gymnastiky výrazně poklesne. Učitelé svým přístupem většinou nedokážou toto
zvrátit. V dalším vzdělávání učitelů je proto nezbytné představit nové pomůcky,
přístupy i formy, které odpovídají současné době. Rozmanitost pohybového obsahu
a jeho uplatnění dokumentuje široké spektrum gymnastických sportů (sportovní
gymnastika, skoky na trampolíně, moderní gymnastika, gymnastický aerobik,
teamgym apod.) i jejich další dělení uplatnitelné pro potřeby školní tělesné výchovy, tj. základní gymnastika, rytmická gymnastika a aerobik, a v rámci sportu
pro všechny. Společným a charakteristickým rysem všech gymnastických aktivit
je způsob provedení s důrazem na estetiku provedení. Každá gymnastická činnost
je deﬁnována počáteční polohou, způsobem realizace a polohou konečnou, kdy
způsob provedení je vymezen účelem činnosti. Rozmanitost gymnastických aktivit spojených s využíváním gymnastických nářadí či náčiní, cvičení prostných,
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hudebně-pohybové výchovy, cvičení pořadových a dalších kladou vysoké nároky
na úroveň didaktických dovedností pedagoga či lektora. Za rozhodující kompetence
považujeme nejen požadovaný rozsah teoretických znalostí oboru gymnastika, ale
i poměrně náročných dovedností jako je práce s hudebním doprovodem, dopomoc
a záchrana. S problematikou osvojování si didaktických kompetencí a rozvojem
oboru je spojena i tvorba nových moderních forem učebních pomůcek. Prezentované
informace ve studijních oporách různého typu např. písemné, masově komunikační,
audiovisuální nebo elektronické média představují důležitý zdroj informací, na jejichž základě jsou didaktické dovednosti a kompetence utvářeny. Kvalita zpracování
a technické provedení nosičů učebních informací ovlivňuje proces jejich osvojení,
upevnění a aplikace v reálném didaktickém procesu. V souvislosti s formou vzdělávání nabývá i kvalita a způsob zpracování studijních opor na významu.

1 Problém
Vymezení oboru gymnastika a jeho širokého uplatnění klade na všechny pedagogy
vysoké nároky na rozsah teoretických znalostí a osvojení si pro obor speciﬁckých
didaktických dovedností. Proto můžeme považovat jejich proces vzdělávání za
neuzavřený a stále se rozvíjející prostřednictvím sebevzdělávání nebo dalšího
vzdělávání v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Problémem zejména začínajících učitelů, kteří nemají zpočátku své praxe dostatek jistoty či sebevědomí zařadit
náročnou a z hlediska zdraví žáka i rizikovou aktivitu, zároveň překonávat nižší
motivaci žáků ke gymnastickým cvičením a volí často jiný obsah výuky. Může
se tak snadno stát, že se k tomuto obsahu tělesné výchovy již v své praxi nevrátí.
Současné nové technologie umožňují rychlé a efektivní předávání informací, které
vykazují vysokou didaktickou relevantnost, jež je dána způsobem a formou zpracování (Mužík, 2005). Mohou být tak učiteli přímo ve výuce či v bezprostřední
přípravě na hodinu významnou oporou. Představení tradiční gymnastiky moderní
formou a pro děti na atraktivních mobilních zařízeních (chytrých telefonech a tabletech) může pomoci vyššímu zájmu a atraktivitě pro zdravý vývoj dítěte potřebných
pohybových aktivit.
V oblasti gymnastických aktivit se setkáváme především s problémem výběru
a prezentace didaktických dovedností a kompetencí, které považujeme za podstatné.
Klademe si otázky jak a jakou formou meritorní teoretické poznatky a praktické
dovednosti prezentovat. Z teoretických znalostí speciﬁckých pro obor gymnastika
považujeme:
• znalost odborné terminologie – gymnastické názvosloví;
• znalost techniky pohybových činností v gymnastice;
• znalost obecných a rozšiřujících poznatků pedagogiky a didaktiky v aplikacích
pro gymnastické činnosti;
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• znalost pohybového obsahu oboru gymnastika a jejího uplatnění v tvorbě vyučovacích obsahů.
Z hlediska speciﬁckých didaktických dovedností pak považujeme za podstatné:
• znalost a schopnost uplatnit různé způsoby dopomoci a záchrany;
• schopnost uplatnit teoretické znalosti z oblasti hudební teorie v rámci hudebně
pohybové výchovy;
• speciﬁcké dovednosti v oblasti řízení a vyhodnocování procesu vyučování a učení.
V minulých dvou letech jsme s podporou FRVŠ1 měli příležitost řešit problematiku
tvorby multimediálních učebních textů, kdy jsme se setkávali s problémy prezentace
teoretických poznatků oboru gymnastika, vybraných didaktických jevů a pro obor
speciﬁckých didaktických dovedností. Multimediální forma učebního textu kombinuje „klasickou“ podobu literární studijní opory a technologií, která prostřednictvím
audiovizuálních a dalších prostředků přibližuje, vysvětluje nebo dokumentuje vybrané jevy a poznatky. V částech, kdy se jedná o informace teoretického charakteru,
které je vhodné prezentovat písemnou formou, jsme nenacházeli žádné problémy.
Postupovali jsme obdobným způsobem, jako při tvorbě budoucí tištěné podoby
učebního textu. Výhodou multimediální formy je možnost využít většího množství
obrazové dokumentace ať v podobě fotograﬁe, kresby nebo videosekvence. Použitá obrazová dokumentace doplňuje prezentované informace a umožňuje čtenáři
vytvořit si obrazovou představu o podobě prezentovaného jevu. Uvedené vlastnosti
obrazové dokumentace jsme uplatnili pro teoretické poznatky oboru gymnastika,
jako jsou odborná terminologie, technika pohybových činností v gymnastických
sportech, speciﬁcké rysy pedagogiky a didaktiky v gymnastice apod.
Gymnastika obdobně jako ostatní obory lidské činnosti má svůj vlastní odborný jazyk –
gymnastické názvosloví, které nám umožňuje pregnantně popsat polohu těla a jeho částí
i jeho pohyb. Při absenci znalostí odborné terminologie, kterou u uživatelů učebního
textu předpokládáme, může samotný text být pro nesrozumitelný. Absence přímé
ukázky nebo osobního prožitku v přímé výuce je pro osvojení teoretických poznatků
limitující. Zde shledáváme možnost doplnění psaného textu o obrazovou dokumentaci za přínosnou. V případě, že se jedná o pohyb, pak doplnění textu o videosekvenci
usnadní čtenáři orientaci v psaném textu i pochopení jeho významu.
Nedílnou součástí gymnastických aktivit je hudba resp. hudební doprovod
a práce sním. V gymnastických sportech je hudební doprovod jedním z činitelů gymnastického výkonu a i v oblasti gymnastiky pro všechny nabývá hudební
1

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol
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doprovod významné role. V obou případech pak plní funkci regulační, motivační
a choreograﬁckou. Výběr vhodného hudebního doprovodu a práci s ní považujeme
za speciﬁckou-didaktickou dovednost pedagoga. Multimediální forma studijní
opory umožnila nejen prezentovat teoretické východiska a poznatky, ale i uvádět
audiovizuální příklady aplikací prezentovaných teoretických poznatků (Novotná,
Panská, Šimůnková, 2011). S využitou hudební předlohou je možné dále pracovat
a uvedené příklady individuálně aplikovat ve vyučovacím procesu. Vytvořili jsme
tak široký zásobník příkladů cvičení, který je díky možnosti uložení hudebního
doprovodu na libovolný nosič použít přímo v procesu vyučování.
Každá gymnastická dovednost, která má být vyučována je charakteristická svým
způsobem provedení. Znalost techniky pohybu gymnastických činností považujeme za zásadní pro účelné a efektivní řízení vyučování a učení se gymnastickým
dovednostem. V technice pohybových činností vyčleňujeme její tři složky, a to
biologickou, fyzikální a právní. Při prezentaci teoretických poznatků se soustřeďujeme na složky fyzikální a biologické, kdy kultivaci složky biologické považujeme
za zásadní předpoklad učení se gymnastickým dovednostem. Z pohledu fyzikální
složky techniky pohybových činností, kdy chápeme působení síly vnitřní nebo
vnější (zpravidla působících v součinnosti) za primární příčinu pohybu, je možnost
prezentace teoretických poznatků biomechaniky formou kombinace psaného textu
a obrazové dokumentace aplikovaných na gymnastické činnosti za přínosné. Využitím obrazové dokumentace, jsme získali možnost prezentovat příklady účinků
fyzikálních zákonností realizace vybraných gymnastických dovedností, a to v jejich
konkrétních případech. Jako příklad uvádíme explanaci fyzikálních východisek
techniky při realizaci přímých skoků v přeskoku:„V průběhu odrazu dochází ke
změně směru pohybu těžiště těla, která se odehrává na základě akčně-reakčních
vztahů v kinematickém řetězci těla cvičence. Na základě realizovaných pohybových aktů a operací výsledné impulsmomentové působení odrazu paží mění směr
otáčení získaný v průběhu odrazu dolními končetinami.“ (Chrudimský, Krištoﬁč,
Marek, Vorálková, 2012, s. 125) Z uvedeného je zjevné, že instrukční ani imitační
forma učení je zde nedostačující a pro vysvětlení potřebujeme pohyb rozfázovat
či zpomalit. To v reálném prostředí výuky není možné, proto se jeví zajímavou
atraktivitou mobilní zařízení.
Prostřednictvím vyjádření fyzikálních východisek techniky plynoucí z kinematicko-geometrické a dynamické analýzy jsou v praxi navrhovány a aplikovány
prostředky „akrobatické přípravy“2, jejichž prostřednictvím dochází ke kultivaci
2
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Akrobatická příprava představuje soubor cvičení, která se svým účelem a zaměřením podílejí na
kultivaci motoricko-funkčních předpokladů cvičence. Kultivace a rozvoj motoricko-funkčních
kompetencí cvičence je východiskem procesu osvojování si gymnastických dovedností a jejich
bezpečné a úspěšné realizace.

pohybových a motorických předpokladů cvičence pro realizaci vybrané dovednosti.
Zvoleným přístupem jsme získali obecný postup prezentace problematiky výběru
učiva, jeho vyučování a procesu učení se v gymnastice. Zvolený postup se uplatňuje
v celém textu pro všechny vybrané gymnastické dovednosti a je doporučován jako
obecný i pro jiné gymnastické dovednosti, které do publikace zařazeny nebyly.
Nespornou výhodou multimediálního zpracování je možnost prezentace velkého
množství příkladů cvičení včetně jejich obrazové dokumentace. Domníváme se, že
jsou tak vytvářeny podmínky pro jejich aplikaci do procesu vyučování. Pedagog
má možnost v počátečních etapách své pedagogické praxe zásobník cvičení využívat a mimo jiné i studijní podporu uplatnit i ve vyučovací jednotce, kde může
prostřednictvím videosekvencí a další obrazové dokumentace prezentovat žákům
to, co mají realizovat nebo osvojit si.
Při tvorbě textové a obrazové části multimediálních učebnic jsme vycházeli ze
zkušeností získaných při přípravě tištěné podoby učebního textu a z výroby videopořadů (Zítko, Chrudimský, 2007). Při porovnání náročnosti přípravy a realizace učebního textu nebo videopořadu je tvorba multimediální učebnice výrazně náročnější.
Zpravidla tam, kde práce na tištěné podobně textu končí, tvorba multimediální formy
studijní podpory teprve začíná. Následuje příprava scénáře pro natočení vybraných
vidoesekvencí a pořízení obrazové dokumentace. Práce na multimediálním učebním
textu vyžaduje znalost práce se softwarem určený pro editaci obrazové a zvukové
dokumentace. Samostatnou kapitolou je výběr a volba autorského systému, jehož
prostřednictvím je publikace zpracována. Výběr vhodného autorského systému
závisí na struktuře a obsahu studijní podpory. Zpravidla je ﬁnální zpracování řešeno
prostřednictvím externí spolupráce. V našem případě byl výběr autorského systému
ovlivněn požadavkem kombinace psaného textu a obrazové i zvukové dokumentace
i požadavkem na uživatelsky jednoduchý přístup k možnosti tisku vybrané části
nebo učebnice jako celku prostřednictvím předvolených funkčních ikon.
Graﬁcké zpracování uživatelského rozhraní může výrazným způsobem ovlivnit práci
a používání studijní podpory. V našem přístupu jsme volili graﬁcké zpracování,
které připomíná rozevřenou knihu na desce stolu a pro přechod stránek animaci
listování reálnou knihou. Sledovali jsme tím snahu o přiblížení se práce se standardní knihou. Domníváme se, že takovým způsobem zvýšíme atraktivnost práce
produktem a povzbudíme, tak zájem o samostudium.

2 Závěr
Využívání nových technologií v přípravě studijních podpor vzdělávání a dalšího
profesního rozvoje přináší mnoho výhod, jejichž prostřednictvím je možné přímo
působit na účastníka kurzu. Srozumitelný a atraktivní způsob prezentace učební
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látky působí na uživatele, podporuje jeho zájem a motivuje ho k touze získat, zpracovat a aplikovat nové poznatky (Mužík, 2005). V případě gymnastických aktivit,
kdy atraktivnost výuky a její způsob vedení ovlivňuje motivaci ke vzdělávání,
jsou multimediální studijní podpory vítaným prostředníkem. Při zpracování dvou
projektů multimediálních učebnic – Rytmická gymnastika a pohybová skladba
(Novotná, Panská, Šimůnková, 2011) a Gymnastika v obrazech (Chrudimský,
Krištoﬁč, Marek, Vorálková, 2012) jsme získali cenné zkušenosti, které potvrzují
perspektivnost využití těchto technologií. I přes velký přínos považujeme za nutné
zdůraznit některé slabá místa, kterými jsou možnosti ověření kvality poskytnutých informací a jejich osvojení si uživateli, omezené možnosti šíření produktu
i jeho zabezpečení proti vnějším zásahům, případného poškození nebo jeho plagiátorství.
Za zásadní považujeme přechod na e-learning, který umožňuje větší možnost v testování
a kontroly průběhu vzdělávání.
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ZÁVĚREM
5 DISKURS O PROFESIONALIZACI UČITELŮ
V POSTMODERNÍ DOBĚ
Jaroslav Koťa
Vedeme-li řeč o způsobu mluvy, o diskursu, kterým popisujeme svět kolem sebe či
naše vlastní dějiny, přesvědčení, společenské role či profesionální návyky, pak je
právě tento diskurs úzce provázán s tím, co lze označit za mocenské poměry v daném
společenství. Proto v nás promluvy vyvolávají odpor nebo nadšení, neboť nejsou
nikdy neutrální ani nevinné, ale mají moc vyjevovat věci v určité podobě, a tak lidem
vnucují pravidla jednání, vědomí řádu či chaosu, nutí nás pohlížet na skutečnost
určitou optikou, z níž se rodí naše sebepojetí, sebezhodnocování, ale i umělý kulturní
výtvor, kterému se dnes přikládá poměrně velká váha – a to je osobní identita. Připomeňme, že přijaté a osvojené diskursy vytvářejí automaticky kontrolní mechanismy,
které se zpětně vztahují na tyto diskursy samotné – a tyto procedury navenek vystupují v podobě principů klasiﬁkace, pořádání, rozdělování, zákazů, povyšování, ponižování či gloriﬁkace. A diskursy mají zpravidla i aspirace ovládnout nejen principy, ale
i popisy události a celých řad náhodných procesů.
V každém lidském společenství lze vydělit a popsat procedury spjaté s přisvojováním jednotlivých diskursů. Obrovskou roli v procesu osvojování řeči sehrává
instituce označovaná jako školství, protože právě jejím prostřednictvím získává
každý jedinec od dětství ze zákona přístup k řadě promluv ovládajících pohyb současného lidského společenství. Pokud platí, že každý školský systém představuje
společností umožňované a podněcující přisvojování si nejrůznějších mocensky jak
selektovaných, tak i posvěcených diskursů, pak uvnitř školských systémů v období
modernity vznikl i diskurs o těch, kteří toto přisvojování nejrůznějších diskursů
o světě regulují a v podstatě mu také slouží – a to je diskurs o profesionalitě učitelů. Ten, jako veškeré další způsoby artikulace světa, má v sobě potenciál výrazně
ovlivňovat chování, praktiky a étos této pozoruhodné profese.
Víme, že koncept profesionalizace vzdělaných profesí včetně učitelství vznikl na půdě
modernity; pak je otázkou, zda a jak se proměňuje v současné epoše. V postmoderně jde
v mnohém zcela jistě o pokračování modernity, protože bez ní by se celý diskurs,
který právě vedeme, stal naprosto nesmyslným. Jestliže moderna rozvinula v návaznosti na osvícenský étos nejen důraz na vzdělanost, ale i kritickou intenci vůči
všemu, co je považováno za přežité, pak postmoderna toto kritické zaměření obrátila
i proti výbojům modernity, aby poukázala na jejich jednostrannosti či nebezpečné
mocenské aspirace.
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Z analytického hlediska výraz postmoderna vyjadřuje změnu interpretace a naladění, s jakým prožíváme svět, a tento změněný výklad se vyznačuje diskreditací
snah vytvářet nové velké ideologické iluze kopírující náboženské učení o spáse,
vyzdvihuje nemožnost uvěřit v nereálné přísliby, podporuje nechuť podlehnout
nekritickému obdivu k vědě, či k politice, ale značí i neschopnost stanovit nové
dlouhodobé perspektivy.
V oblasti školství postmoderní ladění vyvolává zcela zásadní otázku, co bude
s výchovou nastupující generace? Ale nástup nového ladění neznamená, že se škola
automaticky stane postmoderní. Spíše naopak: je pozoruhodné jak celé vzdělávání
a předávání hodnot ve výchově zůstává výrazně zakotveno v modernitě; škola se
proměňuje pomalu, opatrně a uchovává si řadu prvků ověřených dávnými precedenty – a to navzdory tlakům, kterým bývá vystavována.
Postmoderna bývá charakterizována jako období radikální plurality. Přes neklid, který pluralita vyvolává rozvolňováním některých tradičních jistot opřených
o sjednocující příběhy minulých epoch, postmoderní pluralita není svévole ani nedomyšlenost. Ale lidstvo k ní dospělo na základě drastických historických zkušeností.
Svou roli v novém postoji sehrály především negativní zkušenosti s modernistickým nárokem na totalitní jednotu poznání, která byla často provázána s brutálním
mocenským nátlakem. Postmoderní ladění směřuje k podpoře projektu otevřené
společnosti, k obhajobě nejrůznějších forem jednání, jazykových projevů a stylů,
paralelních koncepcí vědění a životních projevů. Pestrost forem vytváří šanci na
neformální diskuse na tvorbu zpětných vazeb a na rozbití strnulých a dalšího vývoje neschopných organizačních celků – včetně jisté strnulosti školských institucí.
Pluralita diskursů znamená jak otevření nové dynamiky, tak také vyčerpávání sil
v zápase mezi diskursy, které se utkávají v mocenských půtkách a ve vzájemném
osočování či v přemrštěné kritické podezřívavosti. Což jsou vedle pocitů uvolnění
vysoce iritující momenty postmoderní epochy.
Nemá asi smysl vypočítávat veškeré nové parametry postmoderny, spíše je
vhodné připomenout, že koncept profesionalizace profesí – a to včetně profesionalizace učitelů – je typickým produktem a nosným příběhem moderny, slibujícím od
počátku růst jak profesionálům, tak celé společnosti, která z tohoto jejich vzestupu
měla mít užitek. O téměř dovršené profesionalizaci našich učitelů bylo možné
se dočíst hned po první světové válce, tedy v době, kdy toto téma ještě nebylo
v západní sociologii vůbec artikulováno jako vážný teoretický problém. Model
profesionalizace formovaný v meziválečném období plnil od počátku funkci jak
orientačního a direktivního vodítka, tak funkci ideálního typu v tom smyslu, v jakém
o modelování společenských procesů hovořil Max Weber – a takto také dodnes
slouží reﬂexi obecných trendů ve vývoji učitelského profesního sebeuvědomění
a rozšiřování autonomie či chcete-li sebevlády. Profesionalizace učitelů představuje
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dlouhodobý proces, který od živelných aktivit a nereﬂektovaných etap postupně
přechází do fází, kdy učitelstvo zcela vědomě usiluje o naplnění nejdůležitějších
bodů profesionalizačního programu. V českých zemích – a nejen v nich – byl tento
proces formování a růstu učitelského stavu násilně přerušen – a to dokonce dvakrát.
První vlnu tohoto přerušení představovala druhá světová válka, další etapa přišla
po roce 1948, kdy byly zlikvidovány všechny profesní organizace a spolky – a byly
nahrazeny kvaziodborovým hnutím.
Pohlédneme-li dnes na nové momenty, které vneslo postmoderní ladění společnosti do problémů školy a učitelství, bude vhodné připomenout několik výrazných
trendů. Zdůraznit je vhodné zejména jeden z nápadných důsledků radikální plurality
a to je roztříštění diskursu jakým hovoříme o školských institucích. To znamená
nejen fragmentaci a nespojitost, ale i polyfonii nepropojitelných a neprovázaných
výroků. Vedle toho přežívá typický tlak zděděný z dob modernity – a to je snaha
podřídit i výchovu a vzdělávání ekonomickým požadavkům, vnést do výchovného
diskursu jak důraz na vědění a znalosti adaptované na ekonomické procesy, tak
zpřehlednit, rentabilizovat a de facto snížit náklady na přípravu budoucích pracovních sil. Tyto tendence jsou maskovány pod tlakem na konkurenceschopnost
absolventů škol a jejich lepší ﬂexibilitu na trhu práce. V rámci tohoto diskursu jsou
v kontrolním režimu nových mocenských poměrů školy obviňovány z neschopnosti
formovat a podporovat odolnost jedinců vůči podmínkám konkurenčního prostředí
a efektivně adaptovat nastupující generace na svět práce a podnikání.
Učitele v poslední době zneklidnil přesun akcentů z cílových struktur vzdělávání, jejichž funkcí bylo směrovat dítě k uvedení do světa dospělých osvojovaním
vědomostí, norem a schválených způsobů jednání. Tyto cílové struktury vzdělávání
jsou odkládány stranou a je kladen důraz na rozvoj jednotlivých a z kontextu vytrhaných psychologických komponent osobnosti, které jsou v diskursu o vzdělávání
označeny jako kompetence. Objevuje se kritické podezření, že důraz na kompetence
může sice znamenat větší ﬂexibilitu a vyšší míru požadované konkurenceschopnosti
pracovních sil, ale namísto výchovy vědců a elitních inovátorů škola vyprodukuje
spíše než co jiného ﬂexibilní gastarbeitry, kteří se pružně budou pohybovat v byrokratických korporacích a montovnách po celé Evropské unii. Snahu ekonomizovat
celý úsek formování nastupující generace posiluje i tendence eliminovat výchovně
vzdělávací funkce školy a nahradit je manažerskými technikami řízení (opírajícími se o pomoc psychologů všude tam, kde selžou atrofované koncepty či zbytky
tradičního výchovného či vzdělávacího úsilí).
Je zajímavé, že důraz na nutnost změn a nové možnosti směřuje k zavádění
jednoduchých technik osvojování si praktických dat a informací (zde se vyhýbám
termínu vědomosti, protože ty předpokládají intenzivní a dlouhodobou duchovní
práci spojenou s rozvojem motivace, hodnot a volních vlastností žáka), přestože
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všichni dávno víme, že praktické poznatky zastarávají nejdříve. Nové školské diskursy hrubě podceňují i podporu těm, kdo jsou uváděni do světa vědění a etických
norem; stranou je odsouvána otázka obsahů vzdělání, které se nahrazují znalostí
didaktických postupů, slábnou akcenty na hodnotové orientace, ale i na osvojení
nosných idiomů, metafor a symbolů, umožňujících srozumění s ostatními příslušníky
dané kultury, včetně vedení mezigeneračního dialogu.
Postmoderně laděné období představuje ve své pluralitě i rozšíření kontrastů,
antinomií, protikladných a disparátních životních forem, ale i vyšší pestrost vzdělávacích příležitostí. Rozpadá se jednotný model lineárního vzestupu na vzdělanostní
dráze a lidé nastupují a vystupují z vyšších a vyšších forem vzdělávání, které jsou
schopni absolvovat v různých verzích a etapách života až po univerzity třetího
věku. Postmoderní věk má mnohé pouťové a karnevalové prvky, které mohou obveselovat stejně jako zneklidňovat hlubší povahy; je totiž navracející se otázkou,
zda je lepší současnost vykládat spíše jako tragédii či jako frašku. V kakofonii
soudobých diskursů, kdy jsou otřeseny základy pravdivosti a představ o dobrém
životě, stojí učitelé poměrně paradoxně před výzvou dovršit svou cestu k profesionalizaci. Problém je, že důraz na rozsáhlé a důkladné teoretické základy odborných
profesí ztratil v mnoha oborech svou tradiční váhu. Také staré univerzity přitesávají
svůj provoz podle modelů technického vědění a jsou tlačeny do role manažersky
řízených celků, neboť jsou zoufale neefektivní v očích těch, kteří vzdělání získali
na technických školách – jakými jsou například i ekonomické fakulty. Na jednu
stranu je zpochybňován elitní model expertního vzdělávání, na straně druhé učitelé
usilují o vyšší kvaliﬁkaci v době, kdy univerzitní vzdělání ztratilo aureolu chrámu,
přestává být sociálním výtahem, ale i pojišťovnou proti ekonomickým výkyvům;
dokonce i metafora tzv. vzdělanostní společnosti se ukazuje spíše jako ﬁkce namířená do minulosti, ale neplatná pro budoucnost. Důrazy na tradiční kvalitu přípravy
a kladení důkladných všeobecných základů jsou ironizovány jako fosilní relikty
z prehistorických dob těmi, kdo vlastně žádnou vlastní historii nemají, a tudíž ani
nemohou ocenit její význam.
S jakými problémy se setkáváme v dnešním diskursu o profesionalizaci učitelů?
V první řadě je to neschopnost odlišit přežitou odborářskou rétoriku od aktivity
skutečných profesionálů formovat a regulovat vývoj ve vlastních profesionálních
organizacích na základě etických propozic. Nedávné excesy v podobě návrhů na
uzákonění komor pro učitele byly produkty iluze, že profesionalitu lze stanovit
dekretem, zákonem, či nařízením shora. Tak jako nelze postavit dům od střechy,
tak nelze přeskočit historický vývoj, který potvrzuje, že profesionalita se tvoří
postupně krůček za krůčkem – od překonání nevědomých fází až po řadu důsledně
promyšlených a reﬂektovaných kroků.
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Problémem je, že jedním z nejvýraznějších momentů tvorby profesionálního sebepojetí je uvědomělé pěstování a kultivace etického standardu profese, který sebou
nese důraz na hlubší formy vzdělanosti, na udržování jisté úrovně kultivovaného
vědění, ale i vyšší ochranu proti bláznům, šarlatánům, podivínům či podvodníkům.
Etika profese znamená i ochranu a zlepšení kvality života těch, kteří kultivují služebnost profesionálního jednání.
Je tu i vážný problém, neboť výzkumy pojetí etiky u našich učitelů ukázaly, že
mnozí považují etiku jako takovou za přežitek z komunistické éry a konec kodexu
budovatele komunismu pro ně znamenal konec veškeré hry nejen na falešné, ale na
jakékoliv etické jednání. Koneckonců, vždyť přece neexistují žádné špinavé peníze,
když jsou to jen obíhající papírky. Další velká skupina vyučujících zaměňovala
hodnotové orientace za popisy psychických vlastností. Třetí skupina měla velmi
chabé ponětí o tom, co jsou hodnoty a jaký význam sehrávají v lidském životě. To
sice neznamená, že by se učitelé v praxi neřídili některými všelidskými hodnotami, šetření ovšem ukazují, že jde o podřízení se řadě nereﬂektovaných tradičních
představ a tlaků na roli, kdy nejsou etické aspekty jednání vědomé a podrobené
kritické reﬂexi.
Je vhodné připomenout, že profesionalizace profesí nemá v centru svého usilování ekonomické otázky, ale otázky profesního rozvoje a kultivaci vnitřního étosu
této profese. A od toho se teprve odvíjí vše ostatní. A tady si dovolím více než jen
analýzu. Přál bych učitelstvu, aby si z postmoderního karnevalu vybralo akcent
na důstojnost a etiku této úžasné profese, aby otázku hodnotového zaměření vzalo
s naprostou vážností. Postmoderna – a to je třeba zdůraznit – v principu vůbec nebrání tvorbě nového étosu, ale naopak: otevírá dokořán dveře novým vizím, které
by učitelé měli umět vytvořit bez ohledu na skepsi, která ve vlnách zachvacuje
současný svět. Životní hodnoty nejsou blábolivým diskursem o něčem, co se nachází
v transcendentních výšinách kdesi nad námi, ale jak věděli ﬁlosofové i teologové
– je to něco, co má jediný zdroj – a to je naše vnitřní vědomí, hlubina naší duše či
jak uváděl Komenský s augustinovským důrazem na niternost: nejvyšší hodnoty
našeho bytí jsou ukryté v ráji našeho srdce. Ti, s nimiž dnes svádíme nejtěžší zápasy, ve skutečnosti nebývají abstraktní nepřátelé či stoupenci nějakých ismů, ale
jsme to v první řadě my sami. Vzpomeňme si, že ve dvacátém století se několikrát
vedla řeč o zradě intelektuálů, o tom, že selhali nejen v udržování, ale především
v posilování a tvorbě nových hodnot.
Učitelé by se neměli stylizovat do role kvaliﬁkovaných vykonavatelů státem
předepsaných rámcových programů, ale uvědomit si, že mají spoluodpovědnost
za utváření lepšího světa, než je ten, v němž právě pobýváme. Nic nebrání tomu,
abychom postmoderní uvolnění a větší svobodný prostor četli jako výzvu k převzetí

297

těch forem odpovědnosti za svět, odpovědnosti, které jsme se často vyhýbali či se
domnívali, že ji za nás převezme někdo jiný. Postmoderna vystupňovala vědomí,
že nepřijde ani Godot, ani nikdo, kdo by nás etického étosu a odpovědnosti za svět
zbavil…
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This publication is a result of long-term research of a team of authors involved in
scientiﬁc analyses and theoretical work in the area of education and professional
development of teachers. The problems are presented from different perspectives
concentrating on different aspects of this theme. Common denominator is the attention dedicated to the signiﬁcance of the teacher for the development of school and
education, a search for the criteria of evaluation of quality and work of the teacher.
Presented are also repeated attempts to deﬁne the complex of necessary knowledge
and skills, including further aspects of the professions of teachers used during the
process of formulating both preparatory education and support of professional
development of active teachers.
With regard to the discussion about professional development and its support,
we divided the publication into 4 parts. The publication is introduced by a study
of professor Z. Helus Professional development of teachers: Better or in another
way?
The publication is concluded with an essay Debate on professionalisation of
teachers in post-modern time, which can be considered as a kind of challenge calling
for the teachers’ responsability for pupils, school and surrounding world.

5 Debate on profesionalization of teachers in post-modern time

Jana Kohnová et al.
SUMMARY

A) Teacher´s professional development: To do it better
or otherwise?
Perspectives of the teacher´s professional development – analysis of three inﬂuencing factors. (1) Necessity to actualize new inspirational resources, mainly
discoveries in the ﬁeld of educational psychology and didactics. (2) Necessity of
the reﬂection about educational, and concretely instructional aims. (3) Necessity
to accentuate teacher´s orientation on student´s potentialities to achieve and to
develop as a successful personality.
1
2
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1 The change of requirements for education and professional
development of teachers
1.1 Models of in-service teachers´ education in the history of Czech
schooling
The study deals with professional development of teachers, especially with in-service
training. It mentions different changes of this education as a part of contemporary
global civilization changes but offers also a survey of this education in the history of
Czech school system. Selected models of in-service training of teachers represent basic
aspects of this education inﬂuencing quality of pedagogical activities of the teachers.
1.2 Model of professional development of teachers in the Slovak republic,
its transformation and perspectives
This article describes the current situation of the professional development of
teachers in the Slovak Republic. It presents elements of the support system of the
professional development (motivation, providers, methods of ﬁnancing, training
needs and programs, professional competencies and standards, methods and forms
of studying), which are necessary for optimal functioning of the professional development of teachers.
1.3 New trends in teacher education in Poland – past mistakes, directions
change
In this paper we present the teacher training system in Poland. We point out the
existing shortcomings in their education from the perspective of teachers already
working in the profession. Finally, we present the latest proposals for changes of
teacher education implemented by Ministry of Science and Higher Education.
1.4 New approaches in training of pedagogical staff for pre-school facilities
in Germany
An institutional early childhood education and care have recorded a signiﬁcant
development in quantity and quality in Germany during the last few years that is
linked to the Federal Government’s goal to provide early childhood education and
care for 35 % of children under the age of three until 2013. With this expansion, the
need to increase the number of qualiﬁed pedagogical staff is necessarily connected.
For this reason, Germany opened new opportunities to gain the required professional
qualiﬁcation for working in pre-school facilities. This paper outlines current approaches and deals especially with current reforms in training of pedagogical staff in
early childhood education and care as well as with other training opportunities.
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1.5 New career system in the Czech Republic
The contribution presents the current concept of the Ministry of Education concerning the implementation of a new career system for teachers. Explained are basic
goals, principles, conditions and the process of realisation of this project. One
component of the project is also the elaboration of a new model of professional
development of teachers.
1.6 A tool for teacher’s complex evaluation and self-evaluation —
A road towards teacher’s professional development
The text introduces “The Framework of the Teacher’s Professional Qualities” as
an important means of support of the professionalization of the teacher’s job in the
Czech Republic. It is a tool for complex evaluation and self-evaluation of the teacher’s work quality which arose from the project “The Road to Quality”. A qualiﬁed
committee proposed a deﬁnition of quality of professional activities of elementary
and high-school teacher, and subsequently tested the tool at selected schools in the
Czech Republic. The Framework aims to support the professional development of
both beginning and experienced teachers. It is also useful in teacher-training and it
can ensure continuity of education.
1.7 The quality of teacher educators in the European policy debate
There is a common consensus that teachers are the most important factor inﬂuencing the quality of pupils’ learning. Analogously, teacher educators have the most
important inﬂuence on the quality of the student-teachers’ learning and so they
inﬂuence the quality of schooling generally. The issue of the quality of teacher
educators then might be seen as a paramount topic.
Until recently, little attention has been paid to the profession of teacher educators. Neither the qualitative standard of teacher education nor the deﬁnition of
teachers’ professional expectations has existed. Therefore this topic was included
in the agenda of the European Commission in 2009. In this paper, we come with
the summary of how the matters of teacher educators have been elaborated. We
explore, which appeals are formulated towards the member states, including the
teacher educators in the Czech republic.
1.8 Teacher´s professional development — the key of efﬁciency of educational systems
This article, referring to OECD and to other prominent scholars, emphasizes the
signiﬁcance of education for the future of mankind. The quality of education of
teachers and their continuous professional development are considered as a principal
condition of the efﬁciency of educational systems.
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2 Professional standard and professional activities of teachers
2.1 The changes and prospects of pedagogical-psychological training
of teachers
This paper deals with changes in the content of professional training of teachers in
pedagogical psychology which takes place in our countries. The foundation of the
reﬂection of possible proﬁling of this discipline is the study focusing on qualitative
analysis of selected textbooks for students of pedagogy ﬁelds. The focus of this
paper can be seen ﬁrstly in the analysis of current state and secondly in speciﬁcation
of prospects of higher education teaching pedagogical psychology, which should
appropriately respond to the needs of educational, counselling and preventive
education care that respects the peculiarities of individual pupils.
2.2 Sharing tacit knowledge in teacher education as a transition from
practice to theory and vice-versa
Practical explicit conduct of a student teacher (and teacher) is based on their practical
experience which is transformed into tacit knowledge. This knowledge is: a) individual, b) procedural, they answer the question “how” to preform the activity, c) the
entire answer to this question is however hidden to the student himself (he knows
more than he can express), d) linked to the objectives, the achievement of which
the student (teacher) considers important, e) based on the solution of practical
tasks (situations), f) bound to the context in which they operate. Student (teacher)
achieves them entirely independently or with only a little help from others. Tacit
knowledge is shaped and developed mainly in the course of teaching practice of
students and teachers. Its development facilitates sharing of practical experiences
of students (teachers) with their educators.
2.3 Professional standard of the teacher and his/her competency proﬁle
This paper investigates the professional standards of pedagogical and professional
staff as an important tool in development of training of pedagogical and professional staff. Description of professional standards – its structure; organization of
competencies into dimensions and principle of graduation of competencies are
the basic assumptions. The text is accompanied with the elaboration of concrete
example of the competence of professional teacher standards. The second part of
the paper is focused on the use of professional standards in practice, that is based
on its functions and shows the possibility of creation and use of competency proﬁle
of teacher in the personal activities of headmaster.
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2.4 Professional activities of teachers
This paper analyzes the activities of the teaching profession, refers to the objective
determinants of its work. Features internal and external factors affecting the teacher’s
work, deﬁnes ﬁtness to work, the teacher’s key skills and competencies.
2.5 Detecting teachers’ actual real-life professional activities
The paper presents the intentions of solving research related to a professiographic
survey among the secondary school teachers (ISCED 3A). Detecting teachers´
actual real-life professional activities is one of the information sources about teachers´education needs. The results of research survey can be used for optimization
of propaedeutic education of teachers but also for lifelong learning of the secondary
school teachers.
2.6 From competences to teacher self-efﬁcacy for collaboration with parents
In addition to professional competence to success in the teacher’s profession is
also very important self-acceptance. One of its level is self-efﬁcacy. Self-efﬁcacy
expresses assessment of own potential for the performance of an activity. It is the
teachers belief about their abilities and skills that predispose them to success in
fulﬁlling the tasks arising from their profession. Part of the self-efﬁcacy is also
extent to which the teachers are able to realize their potential in relation to pupil´s
parents. We have conducted research of teachers self-efﬁcacy to develop cooperation
with parents and we present some results. These results may be prerequisite for real
teaching skills to work effectively with parents.
2.7 Transformation competences of teachers of secondary vocational schools
In connection with the transformation of secondary schools into centers of lifelong
learning, there are also new requirements for the development of professional
skills necessary for teachers’ professional and lifelong learning. Their continuing
professional education should be oriented to the area andragogic, special education and management. The paper will be deﬁned in more detail the different roles
and competences of teachers with regard to those areas and the possibility of their
acquisition and subsequent development.
2.8 Graduates of undergraduate teacher training for vocational school
teachers: evaluation of their readiness for the profession
The paper deals with the evaluation of the readiness of future teachers at secondary
vocational schools through a subjective evaluation of exigency of teaching outputs
during their individual supervised teaching practice. Partial results of a question-
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naire survey among students of the bachelor degree programme Specialization in
Pedagogy at the Institute of Lifelong Learning at Mendel University in Brno (n =
164) in 2011-2012 are presented. As regards didactic activities, the following is
evaluated: work with pedagogical documents, difﬁculty of formulations of goals of
a teaching unit, selection of curriculum content, selection of forms and methods of
teaching, mastering of teaching content-wise, selection and use of didactic resources,
verbal and nonverbal communication with pupils, assessment and classiﬁcation of
pupils, coping with stage fright, and other activities.

When beginning teacher comes to practice, begins his/her adaptation training,
which takes place according to the adaptation program. An important question is
whether this document actually serves as a support beginning teacher, or it becomes
only a legislative obligation? Therefore, the contribution deals about the adaptation programs as a means of formal relations between the beginning teacher and
his/her mentor in Slovakia. Through content analysis of adaptation programs and
interview author point out on how are made the adaptation programs and how are
implemented in practice.

2.9 What next in-service training of teachers of vocational education?
Currently, most research focused on teachers based on the recently introduced
category of competence, understood as the target category. Our essay asks how
the teacher is ready to meet the educational objectives in terms of functions they
perform in relation to the educational life of the young generation. It also makes
use of empirical results of probes performed by student authors of the study program Specialization in pedagogy in the ﬁelds of study and Teaching Specialized
Subjects Teaching of practical subjects and vocational training. It looks at some
other researches aimed at teachers and the statistics concerning the readiness of
primary and secondary schools.

3.3 A comparison of the beginning teacher mentoring systems in pre-primary
and primary environment

3 Beginning teacher and practice teacher
3.1 Novice1 teacher´s position in the legislative context of several European
countries: Comparative Analysis
This article shows the induction process of newly qualiﬁed teachers into the school
practice of differentiation in the international content. The authors describe some
results obtained in the international project INNOTE (Induction for Novice Teachers
in several European countries). The paper describes the position of newly qualiﬁed
teacher in some European countries: The Netherlands Czech, Finland, Slovakia,
Germany-Bavaria and Hungary. This article compares some results obtained by
the analysis of the legislative position of teachers from EU countries. Finally, the
conclusion is aimed for support for newly qualiﬁed teachers and their induction.
3.2 Adaptation program for beginning 2 teacher – help or obligation?
The contribution focuses on system of support beginning teacher in Slovakia.
1
2
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The contribution is focused on comparison of support system for beginning teachers
in elementary schools and kindergartens. We will draw attention to status and role
of the mentor (tutor) teacher in the establishment process of beginning teacher in
these two environments. We will introduce various concepts and with the aid of
semi-structured interviews we will put them into teaching practice. Statements
of teachers as well as comparative content analysis of documents and legislative
guidelines will serve us in processing the results and conclusions.
3.4 Practice teacher analysis and advancement of his competences
The contribution relates to a matters of the undergraduate teachers training, continual practice teachers training, and the state education policy, oriented towards
development of the key competencies.

4. Pedagogical content knowledge
4.1 On the development of teachers pedagogical content knowledge
Pedagogical content knowledge is a component of teachers’ knowledge base that
allows the teacher to deliver the content of education in a way that it remains
correct from the perspective of the particular ﬁeld and at the same time carries
the potential to accommodate to individual pupils. In this chapter, pedagogical
content knowledge is seen as a component of teachers’ professional knowledge
base; the author explains that it is pedagogical content knowledge that distinguishes
the teacher of a particular school subject from a specialist in the particular ﬁeld.
He provides a historical overview of how the ideas concerning interconnecting
the content with didactics – i.e. the ideas of pedagogical content knowledge or
ﬁeld didactics – developed in the North American as well as European traditions.
Building on ﬁndings of empirical research, the author analyses the speciﬁc nature
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of pedagogical content knowledge and the conditions in which is develops. Towards
the end, attention is paid to issues of teacher education curriculum and the role that
ﬁeld didactics plays in teacher education.
4.2 What kind of model of the future teachers’ preparation the current
school needs (from the point of view of literary didactist)

to reveal causes and consequences of those mistakes and ﬁnd such reeducational
tool, which would enable the teacher to overcome the mistake.
4.6 Graduate and postgraduate education of Russian language teachers
after 1990

The author of the article ﬁrst points out the paradoxical situation of his own subject, that is didactics of literature, then deals with a similar paradox of the current
practice of the future teachers’ preparation. His concern is the belief that the subject
knowledge and the methodology knowledge, which are taught separately throughout
the schooling (parallely or consecutively), will ﬁnally unify in the personality of
the teacher. The author insists on the opinion that this segregated model cannot be
relied on and proposes to accept a real integrated model where the subject didactics would become an inseparable part of the teachers’ training. What slows the
introduction of this model into practice is according to the author the weak subject
didactics discourse and the three-cycle degree structure established by the Bologna
declaration.

The paper deals with the state of Russian language teaching in the Czech Republic
since 1990. The author points out the problems related particularly to teaching
Russian at Czech schools, namely the transformation of Russian language teachers’
education at both graduate and postgraduate levels, which reﬂected a) the changes
of political and linguistic situation in Russia, b) the institution of the European
framework for language teaching, c) the institution of the state level secondary
school leaving exam in foreign languages, and d) the speciﬁc problems of teaching
Russian as a foreign language. The paper also mentions the projects of curricular
transformation funded by the Charles University Science Foundation and the Study
programmes transformation Grants of the Czech Ministry of Education. Particular
attention is given to new complex Manuals of Russian language and refresher
courses for Russian teachers.

4.3 Teaching of scientiﬁc concepts of the Czech language in the context
of everyday pupil experience

4.7 Cambridge exams and their potential use in further education
of teachers

The paper focuses on teaching of scientiﬁc concepts of Czech language which are
part of the prescribed curriculum of Czech language at lower secondary schools. The
paper is based on qualitative research methodology. Contrary to the ideal of contextualization of the school knowledge, it problematizes the usage of pupils´ everyday
experience in teaching of scientiﬁc concepts because of its focus on content.

The paper deals with the importace of Cambridge exams, their organization and
quality. In accordance with the classiﬁcation of University of Cambridge ESOL
Examinations, the exams are divided into four categories: general and for schools,
academic and professional, business and teaching qualiﬁcations. Each category is
further analysed with regard to its potential in further education of teachers.

4.4. Pedagogical competences of mathematics teacher – story
The teacher who decided to change his/her traditional educational style towards the
scheme-oriented educational style in mathematics has to overcome a set of pedagogical customs which appear here as pedagogical obstacles. The paper describes,
illustrates and analyses three such obstacles. The goal of the analyses is to look for
ways how to help teachers in their effort.

4.8 Current issues of professional development of teachers in the area
of health education

4.5 Teacher’s didactical abilities in mathematics
Didactical content knowledge is concept frequently discussed in recent didactical
literature. From this wide ﬁeld we focus on one of 20 parameters which characterise
teacher’s educational style. Perspective on teacher’s didactical abilities we narrow
on important area of teacher’s work with pupil’s mistake and we describe 4 didactical mistakes, which we illustrate by written test of ﬁve student teachers. We try
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The contribution reﬂects transformation of further teacher training in the area of
health promotion implemented within study extending teacher qualiﬁcation at Pedagogical Faculty of Charles University in Prague. It shows current conception of
accredited study program Education towards Health based on European strategy
of health care considering transformed school requirements in order to provide the
graduates with competencies needed to teach Education towards Health at elementary and secondary schools. As a result of monitoring teacher needs in practice, new
suggestions developing further teacher training in health education are presented.
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4.9 Barriers and opportunities in training courses for school coordinators
of environmental education

EDIČNÍ POZNÁMKA

The paper presents results of an on-going evaluation research of effectiveness of
an environmental education program for in-service teachers. On the basis of both
qualitative and quantitative data (focus groups, tests) it analyses speciﬁc barriers
connected with teacher training in this area. They are interconnected with participants’ preconception of environmental education, course expectations and lacks of
speciﬁc teaching competencies. In its last part, the paper provides suggestions for
organizing these kinds of training courses in the future.

Publikace vznikla a je vydána s ﬁnanční podporou Výzkumného záměru 0021620862:
„Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“. Rozsáhlejší rozvedení
témat některých studií lze také najít v níže uvedených projektech:

4.10 Production of multimedia study support in physical education
In the ﬁeld of pedagogic training we are looking for new forms that are using modern technologies and they are widely available for public. New tools serves not
only to self education and extending knowledge in range of actual approaches, but
at the same time they happen a didactic tools, which teacher can used directly in
educational process for confrontation a pupil´s movement production with video
preview. The attractive production way of learning script and the way of information
presentation has potential to motivate and support focus to obtaining, adopting and
implicating a new ﬁndings in practice. By multimedia learning script we obtain
space for presentation of theoretical background including examples of practical
application in particular cases, which are supporting development of speciﬁc didactic skills.

5 Debate on professionalization of teachers in post-modern time
Debate on professionalisation of teachers in post-modern time. Thisis a reﬂection on
the responsability of teachers for the education of their pupils and for the education
in general. The necessity of critical approach towards evaluation and acceptance of
the changes in school education is emphasized.
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