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Každý, kdo někdy učil, má v paměti dobu, kdy poprvé předstoupil před žáky: pominu-li 
povinnou praxi v době studia, pak stěžejní a rozhodující byl profesní start přímo ve škole, 
ve které zahájil svou pedagogickou dráhu. Co vše ovlivňuje začínajícího učitele, na čem 
zásadním způsobem závisí, zda z něj jednou bude úspěšný a žáky, rodiči i ostatními kolegy-
němi a kolegy respektovaný pedagog? Osobní motivace a láska k učitelské profesi? Peda-
gogické vzory, které si každý z nás neseme celý život? Vědomosti a dovednosti, kterými nás 
vybavila škola v průběhu pregraduální přípravy? Klima školy, ve které učí: učitelský sbor, 
uvádějící učitel, vedení školy? Žáci, jejich potřeby a kázeň ve třídě? Kromě těchto aspektů 
hraje podstatnou roli také profesní podpora, která by měla být učiteli poskytována v různých 
formách nejen v období jeho adaptace, ale po celou dobu jeho pedagogické profese. 

V současné době není bohužel adaptační období v ČR ani legislativně vymezeno, ani 
systémově a metodicky stanoveno. Snahy o zavedení adaptačního období jako systémo-
vého prvku souvisí s naplňováním cílů uvedených ve Strategii vzdělávací politiky České re-
publiky do roku 2020, která přímo zmiňuje potřebu počáteční přípravy začínajících učitelů. 
Říká se v ní doslova, že každý začínající učitel by měl spolupracovat s uvádějícím učitelem, 
který má mentorské dovednosti a který by měl průběžně a pravidelně hodnotit pedagogic-
kou činnost začínajícího učitele, metodicky jej vést a seznamovat jej s podmínkami provozu 
školy a její dokumentací. 

Ačkoliv některé školy již mají propracován vlastní systém uvádění začínajících učitelů do 
praxe, je zřejmé (a ukázaly to také různé výzkumy), že adaptační období ve školách není 
obvyklou praxí. 

Dnešní učitel, a začínající učitel obzvlášť, se musí vypořádat s celou řadou didaktických 
a pedagogických výzev, které se týkají nejen jeho oboru či vyučovaného předmětu, ale také 
širokého okruhu témat a kompetencí, které ve své výchovné a pedagogické práci musí zvlá-
dat (kázeň, digitální technologie, inkluze, žáci cizinci atd.).

Jedním z hlavních poslání Národního institutu pro další vzdělávání je poskytovat učitelům 
systematickou a systémovou profesní podporu, a to nejen nabídkou dalšího vzdělávání, ale 
stále více i jinými formami, jako jsou konzultace se zkušenými odborníky a kolegy z oboru, 
zprostředkování a sdílení zkušeností a příkladů inspirativní praxe, vzájemné učení. Na-
stavení a ověření systému takové podpory se věnuje projekt „Systém podpory profesního 
rozvoje učitelů a ředitelů“, který NIDV v současné době realizuje. Jedna z aktivit tohoto 
projektu je zaměřena také na vybudování celostátní sítě metodických kabinetů a v dílčích 
aktivitách projekt řeší rovněž podporu ředitelů a začínajících učitelů. 

Tato publikace vznikla jako sborník příspěvků autorů, kteří se na problematiku začínají-
cích učitelů dívají z různého úhlu svých profesních zkušeností: vysokoškolští pedagogové 
připravující budoucí učitele, zkušení učitelé a ředitelé základních a středních škol a v nepo-
slední řadě také začínající učitelé. Věřím, že pro čtenáře, kterých se toto téma dotýká, jistě 
bude přínosná.

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
ředitelka NIDV
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ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL

Úvod
První dny v novém zaměstnání bývají hod-

ně náročné. Množství informací a nezná-
mých kolegů vytváří v hlavě nového zaměst-
nance zmatek a nejistotu. Ten, kdo nastupuje 
do nového kolektivu, si dříve či později položí 
otázku, zda učinil správné rozhodnutí, zda si 
vybral správně. Je proto nutné, aby si po prv-
ních dnech v novém zaměstnání odpověděl 
kladně, aby věděl, že je zde někdo, kdo je mu 
připraven pomoci. 

Takto nějak mohou začínat články či rozho-
vory manažerů na téma nový zaměstnanec 
ve firmě. Úplně stejně však můžeme začít 
úvahu na téma začínající učitel ve škole.

Proč právě začínající učitel?

V době, kdy je jedním z palčivých témat 
českého školství stárnutí učitelských sborů, 
nezájem studentů o obor učitelství či kvalita 
přípravy učitelů, je zájem o podporu začínají-
cích učitelů zcela namístě. Zdá se, že dosta-
tečné množství připravených pedagogů, kteří 
do praxe skutečně nastoupí, překonají počá-
teční těžkosti a ve školství zůstanou, mohou 
být řešením. 

Jednou z možností jak neztratit začínají-
cího učitele, je promyšlený systém podpory 
začínajících učitelů v každé škole, která no-
vého učitele přijímá, jehož součástí je i vytvo-
ření plánu adaptace. Z Analytické zprávy ze 
studie systémů podpory začínajících učitelů 
(která vznikla v rámci projektu Systém pod-
pory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) vy-
plývá, že na většině škol s plánem adaptace 
nepracují. 

Přitom právě jasně stanovený cíl adaptace 
a dílčí kroky k jeho naplnění jsou nezbytným 
předpokladem k úspěšnému zvládnutí a vy-
hodnocení celého adaptačního procesu ve 
škole a možností k promyšlení následné ces-
ty profesí, po které nový kolega může jít dál. 

Co se začátkem před tabulí?

O tom, že každý začátek bývá těžký, není 
sporu. V čem je však zvláště těžký začátek 
učitelské kariéry? Do vzdělávacího procesu 
totiž vstupuje nebývale velké množství pro-
měnných – tedy názorů na to, jak to dělat 
„správně“, „lépe“ či alespoň „jinak“. 

Od nově nastupujícího učitele, který přichází 
do praxe s vlastní představou, se proto často 
očekává, že empaticky povede žáky, splní 
všechny požadavky ředitele školy i svých 
kolegů, dokáže vstřícně komunikovat s rodiči 
žáků, k tomu se bude dále vzdělávat a v ne-
poslední řadě povede spokojený osobní život 
bez zbytečného stresu. 

Pro zvládnutí tohoto nelehkého začátku je 
rozhodující především spolupráce a podpůr-
né klima ve škole. I začínající učitel, který ně-
kdy sice zapomene zapsat do třídnice či nestí-
há pravidelně vyhodnocovat svou vyučovací 
hodinu, má naději, že pokud najde v peda-
gogickém sboru podporu a pomocnou ruku, 
učitelská práce ho bude bavit a bude mít chuť 
(se) dále učit. Když se bude mít s kým poradit 
a postěžovat si nad vlastní chybou, má šanci, 
že nepropadne beznaději a neuteče za první 
lákavou nabídkou jiného zaměstnání.

Začínající učitel a jeho podpora

Publikace, kterou držíte v ruce, je jedním 
z příspěvků Národního institutu pro další 
vzdělávání (dále jen NIDV) k tématu začína
jící učitel. Následující stránky volně navazují 
na mezinárodní konferenci k profesnímu roz-
voji pedagogických pracovníků, kterou po-
řádal NIDV na podzim roku 2017 a jejímž 
podtitulem byla „podpora začínajících učite-
lů“. Velkým přínosem této konference bylo 
především pestré propojení výsledků šetření, 
akademických poznatků a názorů s četnými 
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příběhy z praxe škol, které přinesly důkazy 
o tom, že i přes různost podmínek jednotli-
vých škol je podpora začínajících učitelů 
nezbytná. Názory na formu této podpory se 
někdy různí, shoda však panuje právě v její 
potřebnosti. 

Mezinárodní konference však byla jen jed-
nou z řady aktivit, které NIDV podpoře začí-
najících učitelů dlouhodobě věnuje. Jedná se 
o následující:

Již v roce 2008–2009 byl NIDV realizován 
ve spolupráci s norským partnerem Telemark 
University College projekt „Podpora práce 
začínajících učitelů“, který reagoval na sku-
tečnost neexistence uceleného systému pod-
pory práce začínajících učitelů. 

Dále jmenujme v roce 2016/2017 realizova-
ný projekt EFFeCT (European Methodological 
Framework for Facilitating Collaborative Lear-
ning), jehož cílem bylo vytvořit metodologii pro 
tzv. kolaborativní učení, které mělo za úkol na-
stavit jasné a rychlé fungování vztahu mentor 
(uvádějící učitel) – mentee (začínající učitel) 
a který tak nabízel vedle podpory začínajících 
učitelů podporu i pro jejich uvádějící kolegy. 

Novinkou NIDV k podpoře začínajících uči-
telů je klíčová aktivita Začínající učitel, která 
je součástí nového projektu Systém podpory 
profesního rozvoje učitelů a ředitelů (projekt 
OP VVV financovaný z ESIF, dále jen SYPO). 

Jejím hlavním cílem je navržení a ověření 
systému podpory začínajících učitelů. Ten-
to systém, který se týká nejen začínajících 
a uvádějících učitelů, navíc počítá i s plnou 
podporou ze strany vedení školy. Velký důraz 
je zde proto kladen na nastavení funkční spo-
lupráce této triády a zahrnuje například práci 
s reflexí či sebereflexí, které mají sloužit pře-
devším jako motivace pro další práci.
 

Jak a kdy začít?

Cílem publikace není poskytnout souhrn 
dostupných informací o adaptaci začínajících 
učitelů ani přinést instantní radu pro každé-
ho. Jde spíše o nabídnutí několika pohledů 
na podporu začínajících učitelů, i její různou 
podobu v různých školách. Tato podpora má 
však jedno společné a to je její potřebnost. 
Důkazem je i zamyšlení začínající a uvádějí-
cí učitelky v následujících příspěvcích. 

Publikace přináší jen několik dílků mozaiky, 
která tvoří obraz s názvem Začínající učitel. 
Jak velký tento obraz je a z kolika kousků se 
skládá, už záleží na každém z nás. Předlože-
né příspěvky však svědčí o tom, že systema-
tická podpora začínajících učitelů má smysl 
a má smysl s ní začít kdykoliv. Pojďme tedy 
začít společně…

Mgr. Monika Brodská
týmový manažer aktivity Začínající učitel

Systém podpory profesního rozvoje učitelů 
a ředitelů – SYPO

Národní institut pro další vzdělávání

Monika Brodská
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ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL

V centru pozornosti vzdělávací politiky a od-
borné i širší veřejnosti u nás i v zahraničí jsou 
problémy týkající se nedostatku kvalifikova-
ných učitelů (kritické je to u vybraných obo-
rů – cizí jazyky, ICT, fyzika a příbuzné obory, 
matematika), stárnutí učitelských sborů, od-
chodů učitelů z profese (tzv.dropout), nedo-
statečného zájmu o studium učitelství apod. 
Hledají se příčiny těchto znepokojivých tren-
dů i opatření, která by mohla zmírnit, event. 
změnit vývojové tendence představující do 
budoucnosti ohrožení kvality učitelů, a tedy 
i kvality školního vzdělávání. 

Čeští učitelé patří k nejstarším v rám-
ci zemí OECD. Alarmující je skutečnost, že 
podle zdroje MŠMT mezi roky 2006 a 2016 
výrazně poklesl počet učitelů ve věku do 
35 let (z 27,7 % na 18,7 %). Nedaří se tedy 
generační výměna. Počet učitelů, kteří kaž
doročně odcházejí do důchodu, by mohl 
být zhruba nahrazen absolventy fakult při
pravujících učitele, pokud by ovšem všichni 
na stoupili do praxe. Podle mediálních vyjád-
ření představitelů MŠMT jich však nastupuje 
pouze 40–50 %. Vysoké procento absolven-
tů učitelství, kteří „opouštějí“ profesní dráhu, 
pro kterou byli připravováni, ještě před jejím 
zahájením nebo v prvních letech, je zásad-
ním problémem českého školství. K tomu 
přistupuje problém odchodu učitelů z profese 
v průběhu jejich profesní kariéry. 

Nabízí se tedy otázka, zda není učitelství 
v České republice ohroženou profesí. Na roz-
díl od řady vyspělých zemí se u nás systema-
ticky nehledá řešení narůstajících problémů. 
To se týká zejména vzdělávací politiky, která 
v mnohých aspektech drží v ruce klíč k řeše-
ní či zmírnění těchto problémů. V posledních 

letech se objevují jak snahy (např. Strategie 
vzdělávací politiky České republiky do roku 
2020, MŠMT, 2014), které lze z perspektivní-
ho hlediska považovat za pozitivní a vhodné 
(např. systém cílené podpory začínajících 
učitelů prostřednictvím zavedení adaptační-
ho období, kariérní systém a podpora mento-
ringu jako kolegiální podpory učitelů v praxi, 
tlak na zkvalitnění přípravného vzdělávání 
učitelů), tak také za negativní (zmírnění kvali-
fikačních požadavků na učitele aj.). 

V českém kontextu chybějí výzkumná data, 
statistiky, relevantní údaje, které by byly spo-
lehlivým základem pro systematické řešení 
uvedených problémů. Nelze například dohle-
dat žádné údaje o míře odchodů z profese, 
o jejich příčinách, o procesech profesní so-
cializace začínajících učitelů, přičemž zahra-
niční výzkumy upozorňují na to, že začínají-
cí učitelé jsou z hlediska odchodu z profese 
nejohroženější skupinou. Jsou také ohroženi 
syndromem vyhoření. Za hlavní stresory jsou 
považovány vysoká zátěž, časová náročnost, 
nedostatek profesní sebedůvěry, stanovová-
ní nerealistických cílů, příliš „ostrý start“ na 
profesní dráze, kdy je očekáván plný a kva-
litní výkon všech oblastech. Tato zjištění jsou 
důležitá pro koncipování přípravy učitelů (viz 
další text). 

Co víme o začínajících učitelích? Jak jsou 
připraveni pro zvládání současných poža-
davků na kvalitní vykonávání učitelské profe-
se? Představují naději pro žádoucí proměny 
vzdělávání? Jak probíhá jejich profesní so-
cializace po nástupu do praxe? V čem po-
třebují podporu na začátku své profesní 
dráhy? Zcela zásadním způsobem přispívá 
k poznání této problematiky dílo autorského 

Podpora začínajících učitelů – Co mohou udělat učitelské 
fakulty pro dobrý profesní start a jaké základy by měly po-
ložit pro kvalitní celoživotní profesní rozvoj? 
Vladimíra Spilková
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týmu pod vedením S. Hanušové a M. Píšové 
− Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé 
v českých základních školách. 2018 (v tisku). 
Tato kniha se komplexním způsobem věnuje 
začínajícím učitelům v českých základních 
školách, jejich profesní socializaci s ohledem 
na jejich spokojenost v profesi a na plány na 
setrvání v dané škole či ve školství vůbec.

Vstup do profese je nesmírně citlivým ob-
dobím, jehož úspěšné zvládání je klíčové pro 
další profesní dráhu, pro spokojenost v profesi 
a další profesní růst. Učitelé v této fázi svého 
profesního rozvoje potřebují silnou a syste-
matickou podporu. Výzkum Hanušové, Píšo-
vé a kol. (2018) ukázal, jak zásadní roli hraje 
v  profesní socializaci a spokojenosti v profesi 
u začínajících učitelů kultura školy, zejména 
psychosociální klima a sdílená profesní hod-
notová orientace uvnitř učitelského sboru, po-
cit přijetí od kolegů, podpora od kolegů i ve-
dení školy. Z hlediska širšího společenského 
kontextu pak hraje důležitou roli také prestiž 
učitelské profese ve společnosti a přístupy 
vzdělávací politiky ke školství a učitelům. 

Mnoho autorů zdůrazňuje význam kvality 
prostředí, do kterého začínající učitel při-
chází, a silný pozitivní vliv kultury spoluprá-
ce a sdílení zkušeností, kolegiální podpory 
a vzájemného učení (nejen) na začínající 
učitele. Otázka přijetí začínajícího učitele do 
profesní komunity, projevy uznání a důvěry 
od kolegů v dané škole hrají zásadní roli. 
Začínající učitelé potřebují brzy získat dů-
kazy o kvalitě svých profesních kompetencí, 
potřebují nutně podpořit profesní sebevědo-
mí (self-efficacy). Přesvědčení o subjektiv-
ně vnímané profesní zdatnosti je důležité 
pro zvládání zátěžových situací u začínají-
cích učitelů. Zásadním způsobem ovlivňuje 
jejich rozhodnutí, zda zůstat, či odejít. 
Také podle Lukase (2007) patří mezi důleži-
té příčiny odchodů z profese u začínajících 
učitelů pocity nízké self-efficacy, tedy stavy, 
kdy učitel přestává věřit ve svoji schopnost 
žáky motivovat a  něco je naučit. 

Vývoj učitelova sebepojetí, profesních 
přesvědčení a postojů je velmi individuální 
a dlouhodobý proces. Vedle individuálních 
specifik však vykazuje specifická skupina za-
čínajících učitelů určité společné charakteris-
tiky, jsou konfrontováni se stejnými či podob-
nými problémy a setkávají se s obdobnými 
výzvami (např. Šimoník, 1994; Píšová, 1999; 
Lukas, 2007; Juklová, 2013; Píšová & Hanu-
šová, 2016).

Na základě analýzy mezinárodních teore-
tických i výzkumných studií bylo identifiko-
váno několik oblastí, ve kterých se začínající 
učitelé střetávají s problémy (Johnson a kol., 
2014, s. 531–532). Jedná se zejména o:
•	 přípravné vzdělávání učitelů nevybavuje 

začínající učitele dostatečnými znalostmi, 
dovednostmi a disposicemi k výkonu pro-
fese;

•	 začínající učitelé jsou konfrontování se zá-
važným rozporem mezi jejich idealistickými 
motivacemi k výkonu profese a realitou;

•	 pouze malá skupina začínajících učitelů pro-
jde kvalitním procesem uvádění do praxe;

•	 existují osobní i kontextové faktory ovlivňu-
jící odchod úspěšných začínajících učitelů;

•	 struktury ve škole a zavedené praktiky začí-
nající učitele demotivují a oni tak přicházejí 
o entuziasmus působit v profesi kreativně;

•	 vedení školy často nemá prostor efektivně 
podporovat začínající učitele. 

Zdůrazňujemeli potřebu systémové podpo-
ry začínajících učitelů jako usnadnění profes-
ní socializace, jako prevence odchodů z pro-
fese a posílení profesní spokojenosti, je třeba 
ji cíleně zaměřit na oblasti, v nichž začínající 
učitelé spatřují největší problémy. Posuň-
me se nyní v čase a zaměřme se na dobu 
pregraduální přípravy na učitelskou profesi. 
Položme si nyní otázky: Jaký je současný 
stav vzdělávání učitelů, jak jsou učitelé při-
pravováni na zvládání náročných požadavků 
v souvislosti s měnícím se pojetím kvality ve 

Vladimíra Spilková
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vzdělávání? Co dělají/nedělají fakulty připra-
vující učitele pro usnadnění profesní sociali-
zace? Co mohou nebo by měly dělat jinak? 

Vzhledem k rozsahu textu půjde jen o na-
značení zásadních problémů s odkazem na 
texty, kde jsou dané otázky elaborovány do 
větší hloubky. Tedy ve zkratce. Současná 
příprava učitelů je problematická. Začíná to 
výběrem uchazečů o studium a jejich kvali-
tou. O studium učitelství obecně není mezi 
mladými lidmi velký zájem. Na některé obory 
jsou přijímáni studenti bez přijímacích zkou-
šek, bere se prakticky „kdokoliv“. V přípravě 
učitelů pro 2. stupeň základních škol a ško-
ly střední dominuje výrazně oborová složka 
s přežívající představou, že kdo umí obor, 
umí také učit. Profesní příprava – pedagogic-
kopsychologická a oborově didaktická, včet-
ně praxe − je nedostatečná. Ani nový systém 
akreditací a standard pro tzv. regulovanou 
profesi nepřinesl výraznější zlepšení. 

Oproti zahraničním trendům trvá velmi sil-
né podcenění praktické přípravy na profesi. 
Zatímco ve vyspělých zemích je podíl praxe 
v kurikulu učitelského vzdělání 20 až 40 %, 
u nás je to 8 až 10 %. Kvalitnější příprava na 
profesi by tedy znamenala výraznější posíle-
ní praktické přípravy ve školách. Nejde však 
jen o kvantitu praxe, ale stejně důležitá je její 
kvalita, tedy důraz na tzv. klinické, reflektivní 
pojetí praxe. V dalším textu se soustředím na 
tuto koncepci, model, protože zde vidím klíč 
k řešení nejzávažnějších problémů učitelské-
ho vzdělávání u nás. 

V posledních desetiletích se celosvětově 
prosazuje reflektivní model učitelského vzdě-
lávání, který klade důraz na systematickou 
reflexi pedagogické činnosti jako na klíčový 
faktor profesního růstu jak u studentů učitel-
ství, tak u učitelů v praxi (Spilková, Tomko-
vá, 2015; Tomková, 2018). Východiskem je 
pojetí učitele jako reflektivního praktika, který 
do hloubky přemýšlí o své činnosti (rozhodo-
vacích procesech i konkrétních výukových 

situacích), analyzuje a hodnotí ji ve vztahu 
k zamýšleným cílům a v širším kontextu vzta-
hů a souvislostí. Je schopen modifikovat své 
strategie a metody, navrhovat alternativní 
řešení ke zkvalitnění výuky a zdůvodnit své 
pojetí práce se žáky na základě argumentů 
opírajících se o profesní znalosti. 

Reflektivní pojetí či jinak řečeno tzv. re-
alistický přístup v učitelském vzdělávání 
(Korthagen et al., 2011) usiluje o integraci 
teoretické a praktické složky v přípravě uči-
telů. V reflektivním, realistickém modelu je 
praxe studentů považována za „kliniku učení 
se“ být učitelem. Východiskem je analogie se 
vzděláváním lékařů. Každá fakulta má svoji 
kliniku, fakultní nemocnici, kde probíhá inten-
zivní proces výuky, jehož jádrem je student 
a lékař, který spojuje teorii s praxí, uvádí do 
diagnostiky i léčebných postupů včetně zpro-
středkovávání teorie. 

Tak jako se student medicíny učí léčit na 
klinice pod vedením doktora s důrazem na 
permanentní propojení teorie a praxe, tak by 
se i student učitelství měl učit vyučovat ve 
škole, získávat klinické zkušenosti pod ve-
dením odborníků, kteří jsou schopni funkčně 
propojovat teorii a praxi. Koncepce „klinické“ 
praxe v přípravě učitelů je založena na sys-
tematicky reflektované praxi, která se reali-
zuje na „klinické“ škole a v kontextu partner-
ství a systematické spolupráce mezi školami 
a univerzitami, mezi studentem učitelství, 
zkušeným praktikem/mentorem a VŠ učite-
lem/supervizorem/tutorem (Darling – Ham-
mond, L., 2014). 

V podmínkách českého školství analogie 
učitelství s lékařstvím pokulhává, neboť se 
studentem pracuje vysokoškolský učitel, kte-
rý má jen zřídka aktuální učitelskou zkuše-
nost, a učitel základní či střední školy, který 
většinou není na tuto specifickou roli připra-
ven. Zatím nejsou vytvořeny podmínky (ma-
teriální, personální, legislativní, organizační), 
které by umožnily v přípravě učitelů na profe-
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si systémově realizovat klinické pojetí praxí 
a hlubší spolupráci mezi školami a fakultami, 
tak jako je tomu u lékařů. Přes nepříznivé 
podmínky bylo v posledních patnácti letech 
v České republice realizováno a výzkumně 
ověřováno několik modelů klinického pojetí 
praxe v přípravě učitelů (např. klinický rok – 
Píšová, 2005; Píšová, Černá, 2006; klinické 
dny – Spilková, 2004; 2015; klinický semestr 
– Bendl a kol., 2011; Tomková, 2018). 

V průběhu let byl přesvědčivě prokázán vý-
razný pozitivní vliv klinického pojetí praxí na 
kvalitu profesního rozvoje studentů učitelství 
v průběhu i závěru studia. Realizace modelů 
klinické praxe kladla vysoké nároky na hloub-
ku a intenzitu spolupráce fakulty s vybranými 
školami. Ukázaly se také limity realizace v ma-
sovém měřítku. Systémové zavedení klinické 
praxe ve spolupráci s klinickými školami v celo-
státním měřítku by vyžadovalo vytvoření kom-
plexu podmínek – především legislativních, fi-
nančních, personálních a organizačních. 

Na rozdíl od spíše ojedinělých domácích po-
kusů o prosazení klinického pojetí praxí v uči-
telském studiu v širším měřítku je klinická pra-
xe v některých zemích, a to zejména v USA, 
považována za klíč k zásadnímu zvýšení 
kvality učitelského vzdělávání (Transforming 
Teacher Education Through Clinical Practi-
ce: A National Strategy To Prepare Effective 
Teachers. Report of the Blue Ribbon Panel 
on Clinical Preparation and Partnerships for 
improved student leasing, 2010). Za vůdčí 
koncept transformace učitelského vzdělávání 
je považována klinicky zaměřená/založená 
příprava budoucích učitelů (Clinically Based 
Teacher Preparation), v níž jsou klinické pra-
xe a v jejím rámci získávané klinické zkuše-
nosti studentů centrem pro integraci teorie 
a praxe, pro integraci profesních znalostí (ať 
už oborových, oborově didaktických, peda-
gogickopsychologických aj.) a dovedností. 
Záměrem je integrovat klinickou praxi do kaž
dé oblasti učitelské přípravy tak, aby klinické 
zkušenosti byly východiskem a základem pro 

veškerou (i akademicky orientovanou) výuku 
budoucích učitelů. 

V klinicky založené přípravě učitelů mají 
zásadní roli specifické školy „Professional 
Development Schools“ (PDSs), které jsou 
přirovnávány k fakultním nemocnicím a jejich 
roli v přípravě mediků (DarlingHammond, L., 
2014). Tyto školy se vyznačují vysokou kva-
litou výuky a profesních kompetencí učitelů, 
inovativními přístupy a realizací výzkumu za-
měřeného na zlepšování procesů i výsledků 
práce se žáky. Mají úzké a intenzivní vztahy 
s fakultami a univerzitami, spolupodílejí se 
na koncepci i realizaci programů učitelského 
vzdělávání, a to jak přípravného, tak celoži-
votního. 

V současné době některé univerzity v USA 
(např. Pensylvania State University) experi-
mentálně ověřují model partnerské spoluprá-
ce s PDSs, který je založen na učení v inter-
aktivní profesní komunitě/učící se komunitě. 
Tento vzdělávací model je určen budoucím, 
začínajícím i zkušeným učitelům, a dokon-
ce i vzdělavatelům učitelů (zde se hovoří 
o rozvíjení nové generace vzdělavatelů uči-
telů – teacher educators). Učitelé těchto škol 
i vzdělavatelé učitelů jsou systematicky při-
pravováni na tyto nové role, tak jako studetni 
učitelství se i oni se učí s podporou zkuše-
ných mentorů a supervizorů. 

Na jiných amerických univerzitách (např. 
East Carolina University nebo Utah State Uni-
versity) funguje na podobných principech síť 
klinických škol – Clinical Schools Network, 
která je vzájemně propojena a spolupracuje 
s jednou fakultou připravující učitele. Klíčovým 
prvkem profesního rozvoje studentů je inten-
zivní spolupráce v rámci „klinického týmu“, 
složeného ze studenta/studentů, „klinického“ 
učitele (clinic teacher) a univerzitního učite-
le (university supervizor). Kliničtí i univerzitní 
učitelé poskytují studentovi formativní zpětné 
vazby k jeho činnosti – ústní i písemné, dávají 
rady, doporučují informační zdroje, analyzují 

Vladimíra Spilková
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a komentují jeho profesní portfolio a reflektivní 
deník, píšou závěrečné hodnocení aj. Kliničtí 
učitelé se podílejí na výuce kurzů na fakultě. 

Řada vyspělých evropských zemí jde v po-
sledních desetiletích v učitelském vzdělá-
vání podobným směrem. Na základě kritiky 
tradičních přístupů s důrazem na akademic-
ké teoretické vzdělání učitelů, založené na 
„mýtu o přenosu teorie kvalitního vyučování 
do praxe“, v jehož důsledku nejsou budoucí 
učitelé připraveni na realitu současné školy 
(Korthagen 2011, s. 257), se výrazně prosa-
zuje přístup School based teacher education, 
zejména v Nizozemí, Belgii, Anglii, v jisté mo-
difikaci i ve Finsku (Hargreaves, 2000; Gri-
mmett, Erickson, 1988; Spilková, Tomková, 
2010; Bendl a kol., 2011). 

Tento přístup je založen na velmi úzké spo-
lupráci fakult připravujících učitele a škol s tím, 
že vzdělavatelé učitelů a kooperující učitelé/
mentoři tvoří jeden tým, který sdílí odpověd-
nost za plánování programu učitelského vzdě-
lávání, jeho realizaci i hodnocení studentů. 
Integrovaný studijní program předpokládá sou-
činnost obou výše uvedených kategorií učitelů 
jako facilitátorů profesního rozvoje studentů 
učitelství. Podmínkou je integrace poznatků 
z různých akademických disciplín, strukturace 
kurikula učitelské přípravy nikoliv podle věd-
ních disciplín, ale tematicky, a v těsné vazbě 
se získáváním praktických zkušeností v růz-
ných formách průběžné klinické praxe. 

Za jeden z klíčových nástrojů pro podporu 
profesního rozvoje učitelů a studentů učitel-
ství je všeobecně považováno vytvoření spo-
lupracujícího učebního prostředí (collabora-
tive learning environment), založeného na 
kolegiální podpoře a sdílení profesních zna-
lostí a zkušeností. Utváření kultury kolegiální-
ho profesního učení (culture of collegial pro-
fessional learning) a spolupráce mezi učiteli 
ze škol a vzdělavateli učitelů z univerzit včet-
ně výzkumníků jsou považovány za prioritu 
v úsilí o zvyšování kvality učitelů ve Finsku. 

Jednou z priorit je i v evropském modelu 
School based teacher education systematic-
ká péče o profesní rozvoj vzdělavatelů učite-
lů a kooperujících učitelů. Jsou pro ně vytvá-
řeny specifické kurzy a výcviky v supervizích 
a mentorských dovednostech. Jejich cílem je 
co nejkvalitnější příprava na nové role, na po-
skytování kompetentní zpětné vazby a celko-
vé podpory studentům v procesech setkávání 
se s reálnými podobami učitelské profese. Je 
zdůrazňováno, že podpora profesního učení 
studentů (supported professional learning) 
vyžaduje specifickou expertnost pro práci 
s dospělými (nestačí být „pouze“ výborným 
učitelem žáků). 

Vzdělávání učitelů v České republice vyža-
duje podle mého názoru zásadní proměnu. 
V tomto textu jsem se věnovala pouze jed-
nomu aspektu žádoucí proměny v kvalitnější 
systém přípravy učitelů. Věřím však, že v re-
alizaci uvedených přístupů je klíč k řešení 
dalších souvisejících problémů. Tady vidím 
také jádro ke zkvalitnění přípravy na učitel-
skou profesi a k usnadnění profesního startu 
absolventům studia učitelství včetně podpory 
jejich dalšího profesního rozvoje. 

Jako nadějnou alternativu učitelské přípra-
vy a velmi podnětnou inspiraci pro stávající 
systém vysokých škol vidím vzdělávací pro-
gram Učitel naživo, který zatím v podobě do-
plňkového pedagogického studia (připravuje 
se navazující magisterské studium konseku-
tivního typu) nabízí přípravu na učitelskou 
profesi, založenou na řadě výše uvedených 
principů. Konkrétně jde zejména o integro-
vané kurikulum přípravy, dostatečné množ-
ství klinicky pojaté praxe, vytváření učící se 
komunity (studenti, průvodci vzděláváním, 
provádějící učitelé ze škol), která v průběhu 
dvou let studia velmi intenzivně spolupracu-
je, budování kultury sdílení profesních zku-
šeností v rámci kolegiální podpory, důraz na 
skupinovou reflexi a sebereflexi jako klíčový 
nástroj profesního učení studentů učitelství 
apod. 



13

Bendl, S. et al. (2011) Klinická škola: místo pro výzkum a praktic-
kou přípravu budoucích učitelů. Praha: Univerzita Karlova v Praze 
− Pedagogická fakulta. 
Darling-Hammond, L. (2014) Strengthening Clinical Preparation: 
The Holy Grail of Teacher Education. Peabody Journal of Educa-
tion, Volume 89, Issue 4, s. 547–561. 
Grimmett, P. P., & Erickson, G. L. (1988) Reflection in teacher 
eduacation. New York: Teacher College Press.
Hanušová, S., & Píšová, M. et al. Chtějí zůstat nebo odejít? Začí-
nající učitelé v českých základních školách. 2018 (v tisku). 
Hargreaves, A. (2000) Four ages of professionalism and professio-
nal learning, Teachers and teaching: theory and practice, 6 (2), 
s. 151−182. 
Johnson, B. et al. (2014). Promoting early career teacher resili
ence: A framework for understanding and acting. Teachers and 
Teaching, 20 (5), 530−546.
Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. 
Hradec Králové: Gaudeamus.
Korthagen, F. et al. (2011) Jak spojit teorii s praxí: Didaktika realis-
tického vzdělávání učitelů. Brno: Paido. 
Lukas, J. (2007). Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzku-
mů (1. část). Pedagogika, 57 (4), 46−60.

Píšová, M. (1999). Novice teacher. Univerzita Pardubice.
Píšová, M., & Hanušová, S. (2016). Začínající učitelé a dropout. 
Pedagogika, 66 (4), 386–407
Píšová, M. (2005) Klinický rok: procesy profesního rozvoje studen-
tů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice.
Píšová, M., & Černá, M. (2006) Pro mentory projektu Klinický rok. 
Pardubice: Univerzita Pardubice.
Spilková, V. a kol. (2004) Současné proměny vzdělávání učitelů. 
Brno: Paido.
Spilková, V., & Tomková, A. a kol. (2010) Kvalita učitele a profesní 
standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze − Pedagogická fakulta.
Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., Kargerová, J. et al. 
(2015). Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Re-
tida.
Šimoník, O. (1994). Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita.
Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého 
vzdělávání učitelů. Praha: Univerzita Karlova. 
Transforming Teacher Education Through Clinical Practice: A Nati-
onal Strategy To Prepare Effective Teachers. Report of the Blue Ri-
bbon Panel on Clinical Preparation and Partnerships for improved 
student learning. Washington: National Council for Accreditation of 
Teacher Education, 2010.

LITERATURA

Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice a Učitel naživo

Více než 20 let vedla katedru primární pedagogiky na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 
2017 působí na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. 

V pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se zamě-
řuje na problematiku primárního vzdělávání, přípravného 
a dalšího vzdělávání učitelů a na srovnávací pedagogiku. 

Je představitelkou humanistického, na dítě orientované-
ho pojetí pedagogiky. Od začátku 90. let byla řešitelkou 
mnoha výzkumných projektů, které analyzovaly stav čes-
kého školství v mezinárodním kontextu (např. „Učitelská 
profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“, 2007–
2013). Je autorkou či spoluautorkou řady monografií, pub-
likovala odborné stati také v zahraničí, např. v Anglii, Fran-
cii, Kanadě, USA, Německu.

Vladimíra Spilková
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Diskuze o kvalitě přípravy budoucích učitelů 
je vedena již od konce 20. stol. Po otevření no-
vých vysokých škol je učitelské studium nabí-
zeno řadou různých fakult, od pedagogických 
až po spíše technicky zaměřené. Stejně růz-
norodá je náplň studijních programů. Jednot-
livé vysoké školy, někdy i fakulty v rámci jed-
né vysoké školy, si dosud stanovovaly samy 
podobu, rozsah a pořadí základních složek 
učitelské přípravy. Mezi fakultami jsou rozdíly 
ve složení a realizaci pedagogickopsycholo-
gické složky učitelské přípravy a hodinové do-
tace oborovědidaktických disciplín. 

Nejmarkantnější rozdíly jsou v délce peda-
gogických praxí. Na většině oborů měli dosud 
studenti pouze krátkou, většinou jen týdenní 
pedagogickou praxi zaměřenou na sezná-
mení se s chodem a organizací školy a prací 
učitele a poté praxi oborovou, kdy absolvu-
jí nejdříve náslechy a poté vyučují pár hodin 
pod dohledem cvičného učitele. Počty těchto 
hodin praxe se na jednotlivých fakultách při-
pravujících učitele velmi liší, ale i v těch nej-
lepších případech je to jen zlomek toho, co 
absolvují studenti učitelství v zahraničí. Na-
příklad v Německu studenti po složení první 
státní zkoušky odcházejí na dva roky do škol 
na tzv. referendariát. Během tohoto období se 
připravují a vyučují pod vedením vyškolené-
ho a zkušeného učitele, setkávají se ale také 
na odborných seminářích s univerzitními vy-
učujícími a při reflexích získaných zkušeností 
z praxe. Teprve potom skládají druhou státnici. 
Kariérní řád, který byl u nás po několik let, ne-
li desetiletí připravován, a přesto nebyl v roce 
2017 schválen, mohl náš systém přípravy bu-
doucích učitelů přiblížit tomuto stavu. Začínají-
cí učitel by dostal na dva roky uvádějícího uči-
tele, který by byl na svoji roli dobře připraven 
a také by za ni byl finančně ohodnocen a mohl 
by se tak svěřenci věnovat a vést ho. V sou-
časnosti funkce uvádějícího učitele z většiny 

škol zmizela, a pokud ji některé školy samy 
zavedly, pak dělají učitelé tuto práci většinou 
dobrovolně a hlavně bezplatně, tedy mnohdy 
formálně. Není tedy divu, že začínající učitel, 
který je po absolvování školy „hozen do vody“, 
opravdu „plave“, a když se mu naskytne mož-
nost méně náročného a mnohdy lépe place-
ného místa, odchází. Již teď tak začínají školy 
v některých regionech pociťovat nedostatek 
učitelů a situace se zhorší za několik let, kdy 
odejde řada stávajících učitelů do důchodu. 
Navíc je o studium učitelství v současnosti 
poměrně malý zájem, i když se základní platy 
hlavně začínajících učitelů zlepšily. Důvodem 
nezájmu o profesi pedagoga je jednak finanč-
ní ohodnocení, ale také nedostatečná prestiž 
učitele a jeho nedoceněnost. 

Ti studenti, kteří přes tyto problémy do škol 
nastupují, si stěžují na nedostatečnou připra-
venost na praxi. Profese učitele je velmi kom-
plexní, je „[…] charakterizována jako komplex 
odborných interdisciplinárních znalostí (Ga-
rabiková Pártlová/Bílková/Procházka 2014, 
s. 39).“ Vašutová definuje kompetence „[…] 
jako pojem, kterým jsou označovány takové 
profesní kvality učitele, které pokrývají celý 
rozsah výkonu profese a jsou rozvoje schop-
né. Zahrnuje znalosti, dovednosti, postoje 
a zkušenosti (Vašutová 2001, 30)“. Podob-
ně Spilková chápe profesionální kompetenci 
jako „[…] komplexní schopnost či způsobilost 
k úspěšnému vykonávání profese. Zahrnuje 
znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty, osob-
ní charakteristiky (Spilková 2004, 25)“. Pe-
dagogický slovník (Průcha/Mareš/Walterová 
2003, 103) chápe kompetence jako soubor 
profesních dovedností a dispozic, kterými má 
být vybaven učitel, aby mohl efektivně vyko-
návat svou profesi. Proto je celkem pochopi-
telné, že na vše se nelze při studiu na vysoké 
škole připravit. Vždyť lékaři či právníci, kteří 
mají obdobně náročné povolání, vykonáva-

Je budoucí učitel dobře připravován na svoji profesi?
Jana Nálepová
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jí po vysokoškolském studiu svoji práci pod 
dohledem zkušeného kolegy a teprve potom 
získají atestaci.

Základními složkami učitelské přípravy jsou 
složka oborová (aprobační předmět/y), obo-
rovědidaktická, pedagogickopsychologická 
a reflektovaná praxe. A právě v posledních 
třech složkách jsou na jednotlivých pracoviš-
tích připravujících budoucí učitele velké rozdí-
ly. Problém je hlavně ve financování. Vysoké 
školy musí hodiny praxe cvičných učitelů platit 
ze svého rozpočtu, který je již řadu let velmi 
napjatý. Proto platí učitelům jen minimální 
částky, takže o odborné vedení studentů je 
u pedagogů malý zájem a není možné se divit 
v době, kdy jsou již tak přetíženi jiným úkoly. 
Dalším problém je nedostatek oborových di-
daktiků, kteří by vedli oborové praxe na vyso-
ké škole. I to souvisí s financemi, jelikož zku-
šení učitelé, kteří by mohli vyučovat oborovou 
didaktiku, by byli přechodem na vysokou ško-
lu mnohem hůře finančně ohodnoceni. Proto 
se vysoké školy v současnosti potýkají s tím, 
jak nový systém pregraduální přípravy budou-
cích učitelů, který je připravován, zajistit. 

Před strukturací učitelských studií, která 
začala v roce 1999 podpisem Boloňské de-
klarace, bylo studium učitelství pro 2. stupeň 
základních škol a pro střední školy minimál-
ně pětileté, bylo zakončeno státní zkouškou 
a absolventi nezískávali až do roku 1990 
žádný titul, pouze při splnění určitých podmí-
nek nebo po složení doktorské zkoušky ob-
drželi doktorský titul. Budoucí učitelé prvního 
stupně základní školy studovali čtyři roky. Po 
podpisu Boloňské deklarace bylo v České re-
publice, stejně jako v dalších 38 evropských 
státech, zavedeno rozdělení pregraduální-
ho studia do dvou cyklů, cyklu bakalářského 
a magisterského. Na základě této smlouvy 
a sdělení akreditační komise ministerstva 
školství, že „[…] k dosažení učitelské kvalifi-
kace vedou různé cesty […]“ se vykrystalizo-
valy na jednotlivých fakultách různé modely 
pregraduální přípravy učitelů. 

První z nich je model přestřižený, kdy pů-
vodní pětileté studium učitelství bylo rozdě-
leno na dvě části, tříleté studium bakalářské 
a dvouleté navazující magisterské. V někte-
rých případech je toto rozdělení víceméně 
formální. Aby bylo vyhověno požadavkům 
strukturalizace, bylo původní studium rozdě-
leno na dvě části, takže v bakalářském pro-
gramu jsou zahrnuty základní pedagogické 
a psychologické disciplíny. Jedná se o tzv. 
bakalářské studium zaměřené na vzdělává-
ní, které si volí ti uchazeči, kteří chtějí pokra-
čovat v navazujícím magisterském studiu, 
ale také ti, kteří uvěřili formulacím uvedeným 
v profilu absolventa, které tvrdí: 

„Díky pedagogicko-psychologické slož-
ce se absolvent může uplatnit jako asistent 
pedagoga na ZŠ a vykonávat pomocné vý-
chovné práce zaměřené např. na zkvalitnění 
společenského chování dětí a žáků, vytváření 
základních pracovních, hygienických a jiných 
návyků, individuální práci s dítětem nebo sku-
pinou dětí podle přesně stanovených postu-
pů a pokynů učitele nebo podle stanovených 
osnov. Může také pracovat jako pracovník 
mimoškolních zařízení zaměřených na 
volný čas dětí a mládeže.“

Tento model, kdy je již bakalářské studium 
orientováno na vzdělávání, se jeví pro pří-
pravu budoucích učitelů jako nejvýhodnější, 
pokud studující pokračuje v navazujícím stu-
diu, jelikož možnost uplatnění absolventů ve 
školství jako pedagogických asistentů je vel-
mi malá. Vzhledem k tomu, že učitel má mít 
magisterské vzdělání, je jak název oboru, tak 
profil absolventa poněkud zavádějící. V sou-
časné době si školy většinou nemohou do-
volit zaměstnávat asistenta pedagoga, který 
nevystudoval obor, který studenty připravuje 
na výchovu žáků se speciálními výchovnými 
i vzdělávacími potřebami.

Druhou možností studia učitelství je model 
ypsilonový, který je koncipován stejně jako 
model přestřižený jako tzv. studium tři plus 

Jana Nálepová
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dva, tedy tříleté bakalářské a dvouleté ma-
gisterské, ale bakalářské studium nenabízí 
žádné pedagogickopsychologické disciplíny. 
V navazujícím studiu jsou poté zastoupeny 
všechny potřebné předměty z oblasti peda-
gogiky a psychologie, včetně odborné praxe. 
Tento model je nejčastější a existuje v jedno 
i dvouoborové variantě.

Dalším modelem studia je model pyramidál-
ní, který je složen z modulů, které jsou tvoře-
ny povinně volitelnými a volitelnými předměty, 
kterými se studující profiluje, a který je v pří-
padě učitelské přípravy završen předměty 
pedagogickopsychologickými a praxí. I tento 
model existuje v jednooborové a dvouoboro-
vé variantě. 

Na pedagogické fakultě plzeňské univerzity 
je zaveden model, který „[…] můžeme cha-
rakterizovat jako přechodovou variantu mezi 
jednooborovým a dvouoborovým studiem“. 
Zájemci si volí hlavní a vedlejší obor a v na-
vazujícím studiu potom dochází k vyrovnání 
obou předmětů tak, aby studující získal uči-
telskou kvalifikaci pro oba obory. Podobně je 
tomu na pedagogické fakultě v Liberci. Tyto 
modely majoritního a minoritního sloupu ov-
šem komplikují možnost přechodu studují-
cích na studium na jiných fakultách.

Členění studia do strukturované formy de 
facto ubralo jeden semestr přípravy a kom-
plikuje realizaci pedagogické praxe a také 
ztěžuje možnost studijního pobytu v za-
hraničí, která je pro budoucí učitele cizího 
jazyka velmi důležitá. Pouze pedagogická 
fakulta univerzity v Hradci Králové nabízí 
od akademického roku 2014/2015 pětileté 
magisterské studium, protože „(M) možnost 
akreditovat studium učitelství pro 2. stupeň 
základních škol (a možná i v blízké budouc-
nosti i pro střední školy) jako nestrukturo-
vané pětileté je plně v souladu se záměry 
ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy usilujícího o systémovou podporu kvality 
učitelské profese“. 

Kromě prezenční formy studia nabízí řada 
kateder také studium kombinované, buď jako 
akreditované studium nebo jako studium 
v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV), které 
je často placené.

Jak je vidět, je zatím studium učitelství, ale 
nejen to, velmi různorodé a roztříštěné. Situ-
aci by mohla zlepšit novela vysokoškolského 
zákona č. 137/2016 Sb., která by nastíněnou 
roztříštěnost odstranila a přitom zachova-
la potřebnou rozmanitost vysokoškolského 
vzdělávání. Podle nových pravidel stoupne 
zásadně počet hodin praxe i hodin výuky pe-
dagogickopsychologických a metodologic-
kých předmětů. 

Budoucí učitelé studují ve studijních progra-
mech vedoucích k výkonu regulovaného po-
volání, kterým učitelství je. Studijní programy 
pro učitele mateřských škol a prvního stupně 
základní školy zůstávají i nadále čtyřletými 
bakalářskými studijními programy. Studenti, 
kteří chtějí pracovat na druhém stupni zá-
kladní školy, mohou absolvovat navazující 
magisterské studium se specializací, přičemž 
specializací je kombinace aprobací nebo 
sdružené studium. V tom případě musí studij-
ní plán maior obsahovat oborovou a oboro-
vědidaktickou část jedné aprobace a studijní 
plná minor jej doplňuje. Nadále zůstává mož-
nost kombinovat aprobace jako samostatný 
magisterský studijní program, pokud množ-
ství aprobací je pro vysokou školu uskuteč-
nitelné. Fakulty připravující učitele mohou 
pedagogickopsychologickou složku nabízet 
absolventům neučitelských oborů, kteří chtějí 
získat učitelskou aprobaci. 

Novela vysokoškolského zákona zavádí ve-
dle klasického studijního programu dvě nové 
formy studia. 

„Specializace jsou takovou formou studia, 
která umožňuje, aby se student kromě spo-
lečného základu studijního programu zaměřil 
i na specifické studium spojené se získáním 
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ucelených znalostí a dovedností. […] Sdruže-
né studium je podoba studia, která umožňuje, 
aby student získal ucelené znalosti ze dvou 
studijního programů. Student se zapisuje do 
jednoho studijního programu, kde studuje po-
dle hlavního – majoritního studijního plánu […] 
větší část předmětů a který je doplněn také 
vedlejší (minoritní) částí patřící do druhého – 
přidruženého studijního programu. […] Pokud 
jsou části studia srovnatelné, jedná se o syme-
trický model, pokud ne, jde o asymetrický mo-
del sdruženého studia.“ (Rada Národního ak-
reditačního úřadu pro vysoké školství 2017, 6)

Novela školského zákona přináší pro dříve 
zcela autonomní vysoké školy jistá omeze-
ní, která by však měla přispět ke sjednocení 
požadavků na budoucí učitele. Především je 
velká pozornost věnována oborovým didakti-
kám, které by měly mít vazbu na pedagogické 
praxe, stejně jako pedagogickopsychologic-
ký blok. Ten musí obsahovat nejen základní 

pedagogické, psychologické disciplíny, meto-
dologii a didaktiku, ale také speciální peda-
gogiku a inkluzivní pedagogiku. Velký prostor 
je věnován reflektované pedagogické praxi, 
která by měla studentům umožnit poznání 
různých typů škol formou souvislé, průběžné, 
blokové či asistentské praxe vedené dobře 
připravenými cvičnými učiteli. Studenti budou 
mít možnost své poznatky a zkušenosti dis-
kutovat v reflektivních seminářích pod vede-
ním vysokoškolských učitelů. Ale budou mít 
na to vysoké školy dostatek kvalifikovaných 
učitelů a budou mít finance na to, aby hodiny 
praxe cvičných učitelů platily aspoň ve výši 
minimálního platu? Budou univerzity mít pro-
stor na to, aby tyto učitele proškolily? A bude 
zájem ze strany učitelů na školách věnovat 
se budoucím učitelům, když již teď jsou vět-
šinou „zavaleni“ mnoha úkoly? To vše ukáže 
nedaleká budoucnost, jelikož budoucí učitelé 
by měli začít studovat podle nových studij-
ních programů již v roce 2019.

DOULÍK, Pavel / ŠKODA, Jiří / ORLOVA, Natalia (2013) Analýza 
vysokoškolské přípravy učitelů cizích jazyků. Ústí nad Labem: 
Univerzita J. E. Purkyně. 
Nálepová, Jana (2013) Učitelé cizích jazyků, jejich profesní živo-
topisy a názory na současné školství. Opava: Slezská univerzita 
v Opavě. 
PRŮCHA, Jan / WALTEROVÁ, Eliška / MAREŠ, Jiří (2003) Peda-
gogický slovník. Praha: Portál.
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (2017) 
Doporučené postupy pro přípravu studijních programů.

https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/79doporucenepostu-
pypropripravustudijnichprogramu [cit. 20181205].
SPILKOVÁ, Vladimíra a kol. (2004) Současné proměny vzdělávání 
učitelů. Brno: Paido. 
VAŠUTOVÁ, Jaroslava (2001) Kvalifikační předpoklady pro nové 
role učitelů. In: WALTEROVÁ, Eliška et al. (2001) Učitelé jako 
profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 1. díl. 
Zákon o vysokých školách, znění k 1. 1. 2018. dostupné na http://
www.msmt.cz/vzdelavani/vysokeskolstvi/legislativa [cit. 201812
05].

LITERATURA

Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Filozofickopřírodovědecká fakulta, Slezská Univerzita v Opavě 

Vystudovala učitelství, pedagogiku a školní management na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci, učila na středních odborných ško-
lách, kde měla mj. na starosti odborné praxe. V současnosti vyučuje 
didaktiku cizích jazyků a věnuje se studentům absolvujícím peda-
gogické a odborné praxe. Je lektorkou německé didaktiky v rám-
ci DVPP, hodnotitelkou učebnic němčiny, členkou odborného týmu 
NÚV a spolupracovnicí Cermatu při tvorbě a ověřování materiálů 
pro nové maturity z německého jazyka. Zabývá se také problemati-
kou intuitivního vyučování a ranou výukou jazyka. Vede didaktický 
seminář na univerzitě ve Würzburgu.

Jana Nálepová



18

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL

Od začínajúcich učiteľov sa požaduje, aby 
od prvého dňa svojho pôsobenia na pracovis-
ku kvalifikovane a dobre vyučovali a zapájali 
sa do všetkých aktivít, nielen tých týkajúcich 
sa triedy, ale aj tých, ktoré sa týkajú celej ško-
ly, ako napr. tvorba školského vzdelávacieho 
programu. Podľa Európskej komisie vo všet-
kých európskych štátoch sa situácia, v ktorej 
bolo kurikulum plne určované na centrálnej 
úrovni, mení na stav, kde je dotvárané na 
niekoľkých stupňoch vrátane školy a učiteľa 
(Levels of Autonomy..., 2008, s. 69). Aj na 
Slovensku sa v roku 2008 začínajúci učitelia 
museli zapojiť podľa novoprijatej reformy do 
všetkých reformných procesov a od tohto ob-
dobia sa bežne žiada, aby aj začínajúci učiteľ 
bol autonómnym tvorcom kurikula pre svojich 
žiakov, teda neustále tvoril, zavádzal a re-
flektoval kurikulárne inovácie. Pritom si nikto 
nekladie otázku, či začínajúci učiteľ – čerstvý 
absolvent je vôbec schopný byť skutočne ta-
kýmto tvorcom na školskej aj triednej úrov-
ni, či vôbec môže mať na tieto činnosti už na 
začiatku profesijnej dráhy žiaduce profesijné 
kompetencie, ktoré sú typické pre profesio-
nála v učiteľstve. 

Cesta učiteľa k profesionalite – teoretické 
východiská

Pedagogická teória považuje dosiahnu-
tie učiteľskej profesionality za dlhodobú zá-
ležitosť, zvlášť ak ju chápe ako „spôsobilosť 
kriticky sa vymedziť voči laickým, teda nere-
flektujúcim, neargumentujúcim, len intuitív-
nym a živelným prístupom, vrátane spôsobi-
losti sám sa od rezídua svojej vlastnej laickosti 
zbavovať“ (Helus 2008, s. 22). Učiteľ profe-
sionál je teda expertným odborníkom nielen 
na to čo, ako a koho vyučovať a vychovávať, 
ale zároveň expertom na zmenu a to na zme-
nu seba samého, svojej koncepcie edukácie 
a spôsobov svojej práce. Časový aspekt je 
dôležitý preto, že začínajúcim učiteľom chý-
ba dôležitá časť profesijného poznania, bez 
ktorej kurikulárne inovácie nemôže realizovať 
a ktorú môže získať len odbornou reflexiou 
vlastnej profesijnej praxe. Ide o skúsenostné, 
implicitné, kontextovo ukotvené poznanie, na 
základe ktorého si buduje vlastnú filozofiu vý-
učby a realizuje pedagogické rozhodovanie. 
Táto časť profesijného poznania, ktorou sa 
vyznačujú učitelia experti, je neprenosná a je 

Cesta začínajúcich učiteľov k profesionalite a ich zapojenie 
do reformných zmien na Slovensku1

Beata Kosová

Abstrakt: Po zavedení reformných zmien v roku 2008 sa aj od začínajúcich učiteľov požaduje, 
aby boli autonómnymi tvorcami kurikula pre svojich žiakov a zavádzali jeho inovácie. Pritom 
začínajúcim učiteľom chýba časť profesijného poznania – skúsenostné poznanie, na základe 
ktorého  realizujú pedagogické rozhodovanie. Jeho získanie vyžaduje dlhodobý proces stálej 
reflexie praxe, vedený skúseným mentorom. O tom, ako sa začínajúci učiteľ vpraví do škol-
skej praxe a akých spätných väzieb sa mu dostane, rozhoduje kvalita učiteľov a kolaboratívna 
kultúra školy. Výskum implementácie slovenskej reformy ukázal, že mladí učitelia sa vo veľkej 
miere dostanú do negativisticky naladeného prostredia, ktoré odmieta ďalšie reformné zmeny, 
čo ohrozuje vedenie začínajúcich učiteľov k nim. Na druhej strane práve skupina začínajúcich 
učiteľov je istou nádejou, pretože vykazuje najpozitívnejšie postoje k inovačným zmenám. To 
je kontextový rámec aj pre ich kontinuálne vzdelávanie, či poradenstvo. 

Kľúčové slová: profesijné znalosti, reflexia praxe, profesijné myslenie, profesijné konanie, 
začínajúci učiteľ, školská reforma, inovácie

1 Štúdia vznikla v rámci projektu APVV 160573 Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva
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špecifická pre učiteľskú profesiu, ktorou sa 
líši od iných povolaní. 

Mnohí autori, ktorí sa venujú výskumu roz-
voja učiteľskej profesionality sa zhodujú 
v tom, že učiteľ počas svojej profesijnej dráhy 
prechádza viacerými etapami profesijného 
vývoja (tab. 1), (Dreyfusovci, 1987, Berliner, 
2001, Messner – Reusser, 2000, Kasáčová, 
2002 a i.). 

Podľa nich sa v každej etape učiteľ vyzna-
čuje typickými charakteristikami ale, čo je ob-
zvlášť dôležité, aj typickou orientáciou, ktorej 
venuje hlavnú pozornosť. Preto v každej eta-
pe potrebuje iný druh podpory, vzdelávania 
či poradenstva.  Podľa ich zistení sa začia-
točník sústreďuje na svoju vlastnú činnosť 
v zmysle – ako čo najlepšie „prežiť“ vyučo-
vanie vo vlastnej triede. V tejto etape sa ešte 
príliš nedokáže hĺbkovo venovať úvahám 
o didaktickej transformácii učiva, ani o ciele-
ných intervenciách podnecujúcich individuál-
ny rozvoj žiaka.

Na základe teoretických východísk je pre 
postupné rozvíjanie profesionality v zmysle 
sociokonštruktivitického prístupu podstatné, 
aby integrácia teórie a praxe tvorila stále sa 
opakujúci cyklus. Na základe teoretických 

východísk (prekonceptov učiteľa o výučbe) 
prebiehajú rozhodovacie procesy, potom ak-
cia (praktická činnosť) a nakoniec jej reflexia 
ako návrat k teórii na inej úrovni. Preto podľa 
Atkinsona a Glaxtona (ale aj Lukášová, 2003, 
Spilková, 2004, Kosová, 2008) ten, kto vyu-
čuje iných, uplatňuje až trojaké profesijné 
znalosti:

•	 Východiskom cyklu sú teoretické znalosti, 
slúžiace k plánovaniu edukačného proce-
su. Sú to didakticky transformované odbor-
né znalosti,  predstavy o tom, ako majú byť 
určité témy štruktúrované, znázorňované 
verbálne aj vizuálne, prispôsobované rôz-
nym schopnostiam žiakov, ako budú pre-
biehať interaktívne procesy a hodnotenie 
vo výučbe.

•	 Vhľad (intuitívny) je reprezentovaný zna-
losťami v činnosti (knowledge in action), 
skúsenostným poznaním získaným v praxi 
(neznamená znalosti „o“ činnosti, ale pono-
renie myslenia v činnosti samotnej – intu-
itívne vedieť ako konať, ktoré sa niekedy 
nedá ani popísať a ani dopredu naučiť). Vy-
úsťujú do schopnosti realizovať edukačný 
proces. Učiteľ si ich môže uvedomovať iba 
za predpokladu analýzy toho, čo bolo vy-
konané, t. j. ak na odbornej báze realizuje 
reflexiu praxe.

Tab. 1 Etapy profesijného vývoja učiteľa
ŠTÁDIUM TYPICKÉ SPRÁVANIE ORIENTÁCIA 

Začiatočník Naučené pravidlá zbavené kontextu, racionálne ale málo 
adaptívne „prežitie“

Pokročilý začiatočník Využitie skúsenosti, identifikácia významných situačných 
prvkov situácia, obsah

Kompetentný učiteľ
Flexibilné plány pre konanie v rôznych štandardných 
situáciách, cieľavedomé, rozvážne, chýba ešte zmysel 
pre podstatu

žiak

Skúsený učiteľ
Dobre vyhodnocuje situáciu a má intuitívne znalosti, 
v odlišných situáciách rozpozná štrukturálnu podobnosť, 
v podobných štrukturálnu odlišnosť

sebarozvoj

Expert Reaguje rýchlo a primerane akoby automaticky, bez 
námahy, okamžité poznanie správnej štruktúry rozvoj iných

(spracované podľa Berliner, 2001, Dreyfusovci, 1987, Messner – Reusser, 2000)

Beata Kosová



20

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL

•	 Reflexia umožní vytvárať kontextové zna-
losti, t. j. znalosti súvislostí teórie a praxe, 
ktoré vyústia do schopnosti novo porozu-
mieť vyučovaniu, vyučovaným i sebe, do 
schopnosti odborne hodnotiť a zlepšovať 
edukačný proces. Praktická skúsenosť, 
prostredníctvom reflexie konfrontovaná 
s konceptuálnymi a výkladovými sché-
mami príslušnej teórie sa transformuje do 
vlastnej využiteľnej odbornej teórie učite-
ľa (Atkinson – Glaxton, 2001).

Podľa výskumov viacerých autorov (napr. 
Eraut, 1994, Kasáčová, 2005, Korthagen, 
2011) učiteľ zo všetkých svojich teoretických 
poznatkov skutočne využije len časť, a to tie, 
ktoré boli dostatočne integrované s osobnou 
skúsenosťou a prostredníctvom reflexie sa 
stali dominantnými teoretickými interpretá-
ciami praxe. 

Pre teoretické vysvetlenie tohto procesu je 
nevyhnutné porozumieť, že základnou spô-
sobilosťou pre akýkoľvek sebarozvoj učiteľa 
je schopnosť (seba)reflexie. Reflexia je „akt, 
ktorým sa myslenie vracia k sebe samému 

hlavne preto, aby prehĺbilo svoje analýzy“ 
(Durozoi, G. – Roussel, A. 1994, s. 252). Jej 
úlohou je pomôcť človeku, aby si uvedomil 
svoje mentálne štruktúry, podrobil ich kritike 
a v prípade potreby ich reštrukturalizoval. Ide 
teda o „mentálny proces spočívajúci v snahe 
štrukturalizovať alebo reštrukturalizovať urči-
té skúsenosti, problém alebo súčasné zna-
losti, či vhľady“ (Korthagen, 2011, s. 71). Vý-
raz „snaha“ naznačuje, že skutočná reflexia 
nastane len na základe osobnej potreby člo-
veka, len vtedy je predpoklad, že bude nasle-
dovať aktívne a vytrvalé uvažovanie o vlast-
nom presvedčení z hľadiska základov, na 
ktorých stojí, a zámerov, ku ktorým smeruje. 
Pri reflexii človek teoretizuje svoje praktické 
postupy, teda racionalizuje a verbalizuje im-
plicitné, intuitívne, skryté predpoklady svojho 
rozhodovania a konania. Rekonštruuje skú-
senosti tým, že ich popisuje, prevádza do ja-
zyka, do podoby procedurálnych poznatkov, 
aby ich pochopil, nabudúce predvídal alebo 
zmenil. Reflexia (podľa Wright, 1992, Kasá-
čová, 2005, Korthagen, 2011) prebieha v na-
sledovných fázach cyklu, ktorý sa neustále 
opakuje:

Tab. 2 Reflexia ako kompetencia k sebarozvoju
FÁZA CYKLU 
REFLEXIE

CHARAKTERISTIKA 
KOGNITÍVNA

EMOCIONÁLNE 
SÚVISLOSTI POTREBNÁ PODPORA

Konanie skúsenosť v situácii,
prekoncept

pocity,
postoje

ponúknuť skúsenosť,
vyvolať potrebu

Spätný pohľad 
na konanie

premýšľanie o vyučovaní,
popis,
poodstúpenie,
rozhovor so sebou

frustrácia,
motivácia

pocit bezpečia
(akceptácia, empatia, 
autenticita,
konkrétnosť otázok)

Uvedomenie 
si podstatných 
aspektov

nájdenie väzieb,
hľadiská,
kontexty,
reorganizácia

osobný vzťah k situácii,
osobný záujem

konfrontácia,
generalizácia,
zexplicitňovanie,
spojenie s teóriou

Vytvorenie 
alternatívnych 
postupov

iný (lepší) postup k cieľu vzťah k zmene,
rezistencia

podpora sebapoňatia,
pocit bezpečia

Vyskúšanie nová snaha dosiahnuť cieľ cyklus sa opakuje
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Uvedený cyklus reflexie popisuje proces, 
ako sa človek učí z vlastnej praktickej skúse-
nosti. Podľa Slavíka logika reflexie nemôže 
byť odvodená z teórie, ale zo štruktúry sa-
motnej skúsenosti. V náročnom duševnom 
procese sú z celistvého dojmu (praxe) ana-
lyzované podstatné prvky a v protipohybe 
k analytickému triešteniu je vytvorená teore-
ticky prijateľná syntéza, ktorá musí byť opäť 
preverená v praxi (Slavík, 2004, s. 3). Pro-
fesijné vzdelávanie by preto vždy malo začí-
nať praktickou skúsenosťou. Aby však vôbec 
bolo možné robiť myšlienkovú reflexiu, je 
potrebné, povedané slovami Wrighta (1992, 
s. 61) „podľa poriadku uvažovať ako uvažu-
jem a potrebujem pristupovať k zdôvodneniu 
svojho správania“. Onen „poriadok“ je dôle-
žitý pre odhalenie logiky vnútorných vzťa-
hov situácie a preto hoci reflexia vychádza 
zo štruktúry konkrétnej skúsenosti, postup-
ne najneskôr vo fáze konfrontácie sa opiera 
o štruktúru určitého odborného teoretického 
kontextu, t. j. o štruktúru podľa odbornej te-
órie v kategóriách odborného jazyka, napr. 
štruktúrované osnovy pre sebahodnotenie, 
pre pozorovanie vlastnej činnosti a myslenia.

Schopnosť reflexie je pre začínajúceho uči-
teľa základným nástrojom pre neustálu re-
konštrukciu vlastnej edukačnej teórie – čiže 
jeho schopnosť odborne hodnotiť svoju vy-
učovaciu činnosť, tým inovovať svoje peda-
gogické názory a neustále zlepšovať svoje 
učiteľské schopnosti. Získanie tohto druhu 
poznania je teda dlhodobý proces stálych re-
flexií v konfrontácii s odbornou teóriou a spät-
nými väzbami od kolegov, vedený skúseným 
mentorom, v prípade začínajúceho učiteľa 
uvádzajúcim učiteľom a je to to najcennejšie, 
čo môže uvádzajúci učiteľ dať začínajúcemu 
učiteľovi pre celý profesionálny život.

Avšak pri konaní v interpersonálnych, ne-
ustále sa meniacich edukačných situáciách, 
nemôže učiteľ reflektovať každý problém 
priamo v akcii, potrebuje konať ihneď. Vte-
dy je takmer nemožné oddeliť od seba vní-

manie, interpretáciu situácie a reakciu, nie 
je ani možné aby sa učiteľ riadil všetkými 
jednotlivými vedomosťami a skúsenosťami. 
Ako teda učiteľovo myslenie riadi jeho pro-
fesijné konanie? Podľa teórie konania (Gro-
eben – Scheele, 1977) je konanie ľudí úče-
lové a riadené mentálnymi štruktúrami, ktoré 
vznikli z nahromadených znalostí, skúseností 
a presvedčení. Tieto štruktúry sú holistické, 
vytvárajú celostný obraz (geštalt), majú ana-
lógovú, často plne neuvedomenú povahu.  
Korthagen a Lagerwerf (in Korthagen, 2011) 
výskumne overili, ako sa v troch základných 
krokoch buduje profesijné myslenie a ako 
ovplyvňuje profesijné konanie. 

•	 Geštalt (z nem. „Gestalt“ – tvar, celok, po-
doba) označuje v psychológii jednotu vní-
mania, interného spracovania a tendencie 
konať určitým spôsobom. „V geštalte sú 
všetky potreby, hodnoty, významy, pocity, 
myšlienky a skúsenosti spojené do nedeli-
teľného celku“ (tamtiež, s. 191). Geštalty sa 
vytvárajú v často opakovaných životných 
situáciách, sú vyvolané významnými cha-
rakteristikami situácie, ktoré uspokojujú ur-
čitú potrebu a sú spojené so skúsenosťami 
a pocitmi, pri ktorých došlo k ich spusteniu. 
Ak sa podobné skúsenosti a pocity obja-
via znovu, aktivuje sa geštalt v budúcnosti. 
Napr. ak má učiteľ vytvorený geštalt, že na 
chybu žiaka má reagovať okamžitým uve-
dením správnej odpovede, postupuje tak 
pri chybnej odpovedi každého žiaka. Ako 
nediferencovaná holistická reprezentácia 
reality riadi konanie človeka podľa osobné-
ho významu.

•	 Schematizácia je dlhodobý proces, počas 
ktorého je geštalt reflektovaný, postupne je 
rozlíšených a pomenovaných viac prvkov. 
Človek získava v praxi nové skúsenosti 
a podrobuje ich reflexii. Množstvo reflexií vy-
tvára bohatšie formalizované schémy (po-
pisy, príklady, obrazy, argumenty), medzi 
ktorými sa vytvárajú väzby, nová sieť vzťa-
hov. Kvalita a kvantita prvkov sa zvyšuje. 

Beata Kosová
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Výsledkom je schéma, ktorá poskytuje ďale-
ko viac možností pre vedomé konanie a pre 
racionálne zdôvodnenie svojho konania ako 
geštalt. Umožňuje kontrolovať svoju prácu 
a prevziať za ňu zodpovednosť. Schéma 
môže obsahovať najrôznejšie čiastkové 
schémy, takže jej zložitosť môže vyvolávať 
neistotu, ale aj potrebu logicky ju usporiadať. 

•	 Budovanie teórie pramení z potreby uspo-
riadať a overovať skonštruované schémy. 
Človek začína pátrať po princípoch (po 
teórii), na ktorých by logickým spôsobom 
založil koncepty a vzťahy vnútri schémy, 

po štruktúre, do ktorej by usporiadal množ-
stvo vzťahov a informácií, ako by vysti-
hol podstatu. Využíva reflexiu s oporou 
o novú teóriu. Napr. učiteľ objaví a prijme 
konštruktivistický princíp učenia sa člove-
ka a postaví na ňom celú teóriu učenia sa. 
Neskôr z tohto pohľadu preskúma aj výuč-
bu, obe schémy do seba zapadnú a utvoria 
jednu teóriu. Sieť vzťahov pôvodnej sché-
my bola preskupená tak, že jadro tvorí len 
malý počet vzťahov, od ktorých ostatné 
vzťahy môžu byť logicky odvodené. Reflek-
tujúca osoba novo konceptualizovala svoje 
znalosti a skúsenosti.

Tab. 3 Proces riadenia profesijného konania profesijným myslením

ÚROVEŇ CHARAKTERISTIKA PROCESY PRECHOD 
K INEJ ÚROVNI

Geštalt

celok percepcie, tendencia 
konať istým spôsobom,

riadi konanie podľa 

osobného významu

mentálna štruktúra 
redukovaná na 
podstatné znaky

holistické, podvedomé

reflexia

↓

Schématizácia

nové skúsenosti,

rozvíjanie mentálneho 
rámca

viac prvkov, alternatív

väzby, sieť vzťahov

bohatšie formalizované 
schémy,

popis, obrazy, príklady, 
argumentovanie

bez expertného jazyka

reflexia

↓

Budovanie 
teórie 

potreba štruktúry pre mnoho 
vzťahov

hľadanie bázových 
princípov pre osobnú teóriu, 
pre porozumenie

prijatie princípu,

vzťahy pôvodnej siete 
sa stávajú uzlami novej,

prerámcovanie podľa 
novej teórie (kognitívne)

expertný jazyk

redukcia na 
podstatné vzťahy

↓

Nové geštalty nový celok organizujúci 
konanie cyklus sa opakuje

Spracované podľa Korthagen a Lagerwerf (in Korthagen, 2011, s. 173–200)
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Učiteľ by nemohol v bežných situáciách po-
stupovať podľa novej teórie, ak by zostala 
v podobe vedeckých teoretických poznatkov. 
Preto ich konkretizuje – nakreslí, napíše body, 
osnovu, myšlienkovo uchopí vo forme najpod-
statnejších znakov, ktoré môže používať te-
mer automaticky a tie začínajú fungovať ako 
geštalt. Van Hiele (in Korthagen, 2011, s. 186) 
nazýva tento jav redukcia úrovne. Človek môže 
používať takúto redukovanú znalosť k riadeniu 
svojho konania bez toho, aby musel realizovať 
úplný proces reflexie. Budovanie teórie nemusí 
spočiatku učiteľovi pomáhať pri jeho práci, až 
keď dôjde k redukcii na úroveň geštaltu, môže 
nové usporiadanie učiteľových znalostí ovplyv-
niť jeho nereflektované konanie. Podobne 
Boshuizenová hovorí o vytváraní tzv. skriptov 
(scripts formation), definovaných ako „mentálne 
uloženie znalostnej bázy vnútri schémy praktic-
kých a procedurálnych znalostí“ alebo Brans-
ford o „veľkých myšlienkach, resp. kľúčových 
konceptoch“ (big ideas), ktoré dávajú okamži-
tý prístup k optimálnym variantom riešenia (In 
Píšová et al., 2013). Predpokladom takýchto 
expertných znalostí je vo všetkých prípadoch 
dostatok reflektovanej, kognitívne spracova-
nej praktickej skúsenosti. Vysoký význam žitej 
skúsenosti spojenej s hľadaním a premýšľa-
ním potvrdila aj Píšová vo výskume expertnosti 
v učiteľskej profesii (tamtiež, s. 32–39).

Práve kvôli všetkým doteraz uvedeným vý-
chodiskám mnohí autori (Atkinson, Berliner, 
Erraut, Korthagen, Lukášová, Spilková a i.) 
uvádzajú, že znalosti učiteľov dobrých prakti-
kov sú perceptuálne, nelineárne, kontextuálne, 
holistické a tacitné (skryté), prestúpené osob-
ným významom, že sú viac než to, čo sa dá 
vysloviť a napísať a že práve tieto znalosti sú 
kľúčové pre úspech v učiteľskej profesii. Potom 
expertný profesionál je ten, ktorý môže plynule 
konať na základe intuitívneho chápania situ-
ácie, pretože vlastní jedinečné profesijné po-
znanie. Problém učiteľskej profesie však je, že 
toto poznanie v činnosti nie je možné iného 
teoreticky naučiť, každý si ho musí utvoriť 
sám a zaniká jeho odchodom z profesie. 

Adaptácia začínajúcich učiteľov a kontexty 
ich zapojenia do reformných zmien

Popísaný proces vytvárania expertného 
profesijného poznania ukazuje, že začínajú-
cemu učiteľovi (ale nielen jemu) k dosiahnu-
tiu pokročilejšej úrovne nepomôžu prednášky 
a občasné rady skúsenejšieho kolegu. Tie 
sú mu užitočné až vtedy, keď ich dokáže re-
flexívne spracovať. To, čo naozaj v adaptač-
nom období potrebuje, je jemu zodpoveda-
júci dostatok času, ktorý je naplnený stálou 
odbornou reflexiou praxe, a také vedenie, 
ktoré mu umožní prostredníctvom nej prela-
movať staré väčšinou konzervatívne geštalty 
o vyučovaní, pevne zakorenené počas vlast-
ných školských rokov. To mimochodom nie je 
možné dosiahnuť ani počas vysokoškolskej 
prípravy pre nedostatok pedagogickej praxe. 

Na Slovensku má začínajúci učiteľ legis-
latívne vymedzené nedostatočné dvojročné 
adaptačné obdobie a uvádzajúceho učiteľa, 
ktorý ho ale v skutočnosti v požadovanej po-
dobe neuvádza. Jednak preto, že kvôli vlast-
nému vyučovaniu nemôže pravidelne sle-
dovať výučbu začínajúceho učiteľa a dávať 
mu stálu spätnú väzbu. Uvádzajúci učitelia 
nie sú pripravovaní tak, aby boli odborníkmi 
na mentoring v dávaní takej spätnej väzby, 
ktorá by začínajúcim učiteľom poskytovala 
cielenú podporu podľa jednotlivých krokov 
cyklu reflexie (tab. 2). Ani aby pomáhali za-
čínajúcim učiteľom v premene profesijného 
myslenia podporou procesov schematizá-
cie, budovania novej teórie a jej redukcie na 
funkčné geštalty. Ak sa má naozaj skvalitniť 
uvádzanie začínajúcich učiteľov, je dôležité 
zmeniť podstatu a charakter vzdelávania 
a poradenstva v tejto etape profesijnej 
dráhy. Na jednej strane predĺžiť adaptač-
né obdobie podľa potrieb jednotlivcov, napr. 
v niektorých provinciách Kanady trvá až 
5 rokov, kým učiteľ môže pristúpiť k overeniu 
svojich kompetencií a prejsť na úroveň sa-
mostatného učiteľa. Na druhej strane zme-
niť status a prípravu uvádzajúcich učiteľov. 

Beata Kosová
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Status uvádzajúceho učiteľa by mal auto-
maticky znamenať zníženie jeho vyučovacej 
povinnosti tak, aby mal možnosť viackrát 
do týždňa tráviť čas na vyučovaní nového 
učiteľského adepta. Vzdelávanie uvádza-
júcich učiteľov by malo byť orientované na 
ich schopnosť facilitovať jedinečný vývoj no-
vého učiteľa, schopnosť podporovať štruk-
túrovanú reflexiu a sebareflexiu, schopnosť 
dávať kvalitnú spätnú väzbu a konštruktív-
nu kritiku, realizovať cielené edukačné po-
radenstvo, smerujúce k takým edukačným 
teóriám, na ktorých môže začínajúci učiteľ 
budovať vlastnú progresívnu filozofiu výuč-
by. To by zároveň umožnilo zmeniť celý cha-
rakter tzv. adaptačného, príp. aj iného typu 
kontinuálneho vzdelávania.

Závislosť premeny profesijného myslenia 
a konania (a to aj na celý profesijný život) od 
dobrého vedenia učiteľa v adaptačnom ob-
dobí naznačuje, že o tom, ako sa začínajúci 
učiteľ vpraví do školskej praxe a akých spät-
ných väzieb sa mu dostane, rozhoduje kvalita 
existujúceho pedagogického kolektívu, klíma 
a zdieľaná filozofia školy. To, či noví učitelia 
budú schopní zapojiť sa do reformných ale-
bo ďalších inovačných zmien, rozhodujúcim 
spôsobom podporuje kolaboratívna kultú-
ra školy, založená na zdieľaní a kolegiálnej 
spolupráci. V realizovaných výskumoch sa 
potvrdilo, že úspešnosť zavádzania zmien sa 
zvyšuje a učitelia skôr zreformujú svoje vy-
učovanie napr.: ak môžu spoločne vytvárať 
materiály, plánovať a zdieľať navzájom ná-
pady (Anderson, 1995); ak majú dostatočne 
rozvinuté sebavedomie – vedomie vlastnej 
profesionality (Hargreaves, 1991); ak majú 
skúsenosť úspechu v zavádzaní predchádza-
júcich napr. menších inovácií (McCormick, 
Ayres & Beechey, 2006). Pritom tieto faktory 
súvisia s kolaboratívnou kultúrou a navzájom 
medzi sebou. Spoločné zdieľanie nápadov 
a materiálov umožňuje dosahovať úspešnosť 
v zmenách a tým podporuje učiteľovo seba-
vedomie, odvahu i ochotu zapojiť sa do ďal-
ších inovácií.

Výskum implementácie slovenskej školskej 
reformy, realizovaný na Pedagogickej fakulte 
UMB v Banskej Bystrici však ukázal, že mladí 
učitelia sa väčšinou dostanú do negativistic-
ky naladeného prostredia, ktoré nevidí pozi-
tívnu perspektívu vývoja. Dotazník IKR2014 
sa pýtal na hodnoty, obsahy, procesy, akté-
rov a kontext školskej reformy (Porubský et 
al. 2014). K 17 otázkam bola ponúknutá vždy 
skupina položiek (spolu 139 položiek), ku 
ktorým sa respondenti vyjadrovali na štvor-
stupňovej likertovskej škále výrokmi: veľmi 
súhlasím – skôr súhlasím – skôr nesúhlasím 
– veľmi nesúhlasím, príp. neviem. Vyhodno-
coval sa prostredníctvom indexov, ktorých 
stredná hodnota bola 2,5. Výsledky pod tým-
to indexom predstavovali prevahu nesúhlas-
ných odpovedí na danú položku. Výskum 
doplňoval pološtruktúrovaný rozhovor s 25 
učiteľmi piatich škôl, ktoré reprezentovali 
všetky typy škôl z aspektu veľkosti školy a so-
ciálneho rozvoja regiónu školy. Celkovo bolo 
do výskumu zahrnutých 954 učiteľov zo 63 
základných škôl všetkých krajov Slovenska, 
ktorí pracujú v školstve minimálne od roku 
2008 (výsledky pozri Porubský et al., 2016). 
Medzi nimi bolo aj 114 začínajúcich učiteľov 
od 0 do 5 rokov praxe, ktorí sa do prípravy 
školských vzdelávacích programov zapojili. 
Nemožno to však chápať iba v zmysle ich 
osobitnej angažovanosti a záujmu o refor-
mné zmeny, ale značne aj v zmysle príkazu 
nadriadených.

Slovenská školská reforma z roku 2008 je 
totiž ukážkovým príkladom reformy zhora. 
Reformné zmeny ani kurikulum neboli ani ve-
rejne diskutované, ani pripomienkované, ani 
pilotne overené, učitelia neboli na konkrétne 
zmeny pripravení. Zákon, prijatý v máji 2008, 
uložil školám za tri mesiace vypracovať škol-
ské vzdelávacie programy a učiteľom tvoriť 
učebné osnovy a od septembra učiť po no-
vom. Vo výsledkoch výskumu sa tak odrazilo 
nielen chápanie zmien a nového smerovania, 
ale hlavne znechutenie zo spôsobu imple-
mentácie reformy, ktorá podľa mnohých rea-
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lizátorov školských reforiem iba zhora nadol 
nefunguje (Fullan, 2007, 2010, Brundrett & 
Duncan, 2011, Mutch, 2012 a i.). V prípade 
zmeny len zhora–nadol totiž učitelia môžu re-
agovať okamžitým rozhorčením, zámerným 
vyhýbaním sa, čiastočným prijatím, rafinova-
nou subverziou alebo dokonca tichou revolú-
ciou (Mutch, 2012).

Aj slovenské výskumné výsledky ukázali, 
že temer polovica slovenských učiteľov pod 
vplyvom nevhodnej, väčšinou formálnej im-
plementácie reformy odmieta ďalšie reformné 
zmeny a tak je problematické, kto k nim bude 
začínajúcich učiteľov viesť. Zarážajúcim vý-
sledkom bolo celkové veľmi negativistické 
vnímanie stavu školstva po šiestich rokoch 
reformy (tab. 4). Priemerné skóre združené-
ho indexu spokojnosti so stavom školstva, 
ktorý patril v celom výskume k najnižšie hod-
noteným, za všetkých 6 položiek bolo 2,04, 
čo je značne pod strednou hodnotou. 

Celkové prostredie, do ktorého na Sloven-
sku vstupujú začínajúci učitelia, ešte lepšie 
charakterizovali výpovede učiteľov v rozho-
voroch, ktoré boli podrobené kvalitatívnej ob-
sahovej analýze. Ich postoje k tomu, čo sa 
udialo v roku 2008 a následne v ďalších ro-

koch však žiaľ pretrvávajú dodnes a dodnes 
charakterizujú klímu v mnohých slovenských 
školách. Pre ich negatívne stanoviská k ďal-
ším reformným a inovačným zmenám boli ty-
pické najmä:

	Neochota realizovať nepochopiteľné a ne-
pochopené zmeny, čo vyústilo do formál-
neho naplnenia pokynov. Podľa nich je re-
forma ideovo aj organizačne nezvládnutý 
kolos, mechanizmus, ktorý smeruje vždy 
k horšiemu stavu, alebo iba hra so slova-
mi.

	Neochota realizovať dočasné, od politiky 
závislé zmeny, čo vyústilo do nedôvery, 
pretože zmeny sú neustále, nie je v nich 
nijaký systém, akoby nemali víziu konečné-
ho bodu. 

	Zneistenie a bezradnosť z neporozume-
nia a nepripravenosti, čo viedlo k vola-
niu po opätovných centralizujúcich opatre-
niach, ktoré všetko jednotne určia. Pojem 
zmena spájajú s takým významom ako 
napr.: zmena ako politická hra, ako zníže-
nie kvality kurikula, či učenia sa žiakov, ako 
chaos, ako osamelosť, ako strašiak, výni-
močne ako príležitosť. Preto požadujú také 
centrálne zmeny, ktoré len zlepšujú tradič-
né koncepty.

Tab. 4 Spokojnosť so stavom školstva 

Položka Súhlas
%

Nesúhlas
%

Neviem
%

kvalita vzdelania obyvateľov sa stala prioritou v našej 
spoločnosti 17 81 2

nastala výrazná pozitívna zmena v školstve 11 85 3

naše školské reformy a ich výsledky sú porovnateľné 
s okolitými krajinami 11 72 17

doteraz to v školstve nebolo uspokojivé, ale všetko smeruje 
k zlepšeniu 13 81 5

doteraz to v školstve nebolo uspokojivé, ale malo by sa 
v reformách pokračovať 51 43 5

malo by sa skončiť s reformami v školstve a vrátiť sa k tomu, 
čo tu bolo pred rokom 1989 43 46 11

Beata Kosová
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	Spochybnenie seba samých ako tvorcov 
kurikula, spojené s odmietaním vlastnej 
profesijnej autonómie a s ambivalenciou 
(nejednoznačnosťou) vlastných postojov. 
Na jednej strane sa vnímajú ako znalci 
vzdelávacieho obsahu, ktorí by mali určo-
vať centrálne kurikulum, na druhej strane 
ale nechcú byť tvorcom kurikula ani pre 
svojich žiakov; deklaratívne žiadajú slo-
bodu aj akceptovať špecifiká dieťaťa, ale 
nie tvorbou dvojúrovňového kurikula, chcú 
všetko centrálne určené; vnímajú sa aj ako 
obeť reformy aj ako jej záchranca.

Všeobecným výsledkom nevhodnej imple-
mentácie slovenskej reformy je, že učitelia sa 
nevnímajú ako hlavní aktéri inovácií a dištan-
cujú sa od zodpovednosti za výsledky refor-
mných zmien.

Istou nádejou do budúcnosti je však práve 
skupina učiteľov do 5 rokov praxe, pretože 

vykazuje najpozitívnejšie postoje k inovač-
ným zmenám. Ilustruje to graf 1, ktorý pred-
stavuje odpovede učiteľov na výrok „Doteraz 
to v školstve nebolo uspokojivé, ale malo by 
sa v reformách pokračovať“. Súhlasných od-
povedí bolo v kategórii najmladších učiteľov 
62,3 %, čo je najviac zo všetkých ostatných 
kategórií učiteľov podľa praxe v škole.

Vo výskume bolo ponúknutých 21 prínosov 
reformy, z ktorých deväť bolo hodnotených 
väčšinou respondentov pozitívne a dosiahli 
index 2,5 a vyšší (tab. 5) a ostatných dvanásť 
negatívne s indexom nižším ako 2,5 (tab. 6). 
Učitelia teda v podstate považujú reformu za 
neúspešnú. Začínajúci učitelia hodnotili prí-
nosy reformy celkovo pozitívnejšie v oboch 
skupinách prínosov, resp. ich nesúhlas nebol 
taký výrazný. Rozdiel bol iba v položke „pre-
pojenie školy s praxou“, ktorú začínajúci uči-
telia považujú za prínos reformy, kým ostatní 
učitelia nie. 

Graf 1 Súhlas s pokračovaním v reformách podľa praxe

Pozn.:  Percentuálnymi údajmi sú označené súhlasné odpovede: stĺpec 3 – skôr súhlasím a stĺpec 4 – určite súhlasím. 
Stĺpce 1 a 2 vyjadrujú silný a menej silný nesúhlas, n – neviem, x – neodpovedal.
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Záver

Na Slovensku sa dnes hlavne ústami politic-
kých protagonistov stále hovorí o potrebe ďalšej 
reformy školstva, pritom ani tá súčasná podľa 
našich výskumov vďaka nevhodnému spôso-
bu jej zavádzania ešte nedosiahla do úrovne 
školskej triedy. V súvislosti so začínajúcimi uči-
teľmi je aktuálna otázka, čo robiť (okrem zmien 
v ich uvádzaní v smere profesionálnej podpory 
reflexie a procesu premeny profesijného mys-
lenia, popísaných vyššie), aby sme nestratili 
ešte existujúci elán začínajúcich. Je zrejmé, že 
negativisticky naladené školské prostredie je 
potrebné postupne zlepšovať, čo však v žiad-
nom prípade nemôže byť novou reformou na-
diktovanou a vedenou výlučne zhora. Aj škol-
skému prostrediu, t. j. skúseným učiteľom, aj 
ich začínajúcim kolegom by prospela celková 

zmena filozofie kontinuálneho vzdelávania. Tá 
by v zmysle teoretických východísk mala vy-
chádzať z učiteľskej praxe. V súvislosti s refor-
mnými zmenami by malo ísť najmä o spoločné 
zavádzanie inovácií vnútri školy a triedy sme-
rom k vytýčeným cieľom, ich spoločné vyhod-
nocovanie a reflexiu. Zároveň by do nich mali 
byť vťahovaní začínajúci učitelia, ktorí ich pod 
vedením skúsenejších mentorov zavádzajú, 
reflektujú skúsenosti a tým sa sami rozvíjajú. 
Alebo inak – dosiahnuť prežívanie pozitívnych 
skúseností z inovácií vlastnej praxe, podpore-
ných tímovou spoluprácou, reflexiou, vzájom-
ným učením sa. Učiteľ sa totiž môže naučiť 
tvoriť a inovovať kurikulum až v praxi, ako sám 
inovácie spolu s inými zdieľa a skúša vo svojej 
triede. Prax (nie vzdelávacia politika ani veda), 
by mala byť hnacím procesom reformy (Fullan, 
2010).

Tab. 5 Vybrané prínosy reformy uznávané respondentmi

Reforma priniesla:
Súhlas v % Nesúhlas v %

Všetci Začínajúci Všetci Začínajúci
možnosti zohľadniť regionálne špecifiká školy 72 61 21 21
väčšiu možnosť profilovať školu 68 71 27 22
modernú koncepciu vzdelávania 64 62 30 28
možnosti zohľadniť individuálne potreby žiakov 64 67 31 24
zlepšenie metód a foriem výučby 61 59 33 29
väčšiu aktivitu a tvorivosť žiakov 60 56 36 27
väčšiu slobodu učiteľov 53 51 41 38
zlepšenie cieľov vyučovania 51 55 42 32

Tab. 6 Vybrané ponúknuté prínosy reformy neuznávané respondentmi

Reforma priniesla:
Súhlas v % Nesúhlas v %

Všetci Začínajúci Všetci Začínajúci
väčší záujem žiakov o učenie sa 27 30 66 61
zlepšenie vyučovacích výsledkov žiakov 29 29 60 50
zlepšenie klímy a atmosféry v škole 35 40 56 44
zlepšenie práce učiteľského zboru 36 44 57 45
pozitívne pedagogické myslenie učiteľov 36 41 53 42
lepšiu komunikáciu školy s rodinou žiakov 39 48 54 43
pozitívnejšie názory rodičov na našu školu 36 36 48 39
zlepšenie obsahov vyučovania 44 46 59 45
hlbšie prepojenie školy s praxou 44 51 50 41

Pozn.: Podrobnejšie údaje o výsledkoch výskumu pozri Porubský et al., 2016

Beata Kosová
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Mentoring v projektu EFFeCT

Ve školním roce 2016/17 byl v NIDV rea-
lizován unikátní vzdělávací program pro za-
čínající učitele. Jeho jedinečnost spočívala 
v tom, že semináře probíhaly ve dvou para-
lelních skupinách. V jedné se vzdělávali no-
váčci v učitelské profesi a v té druhé jejich 
„uvádějící“ kolegové. 

Vše se odehrávalo v rámci mezinárodního 
projektu EFFeCT (European Methodological 
Framework for Facilitating Collaborative Lear 
ning for Teachers), jehož cílem bylo vytvořit 
metodologii pro tzv. kolaborativní učení. Pod 
tímto pojmem se skrývá aktivní a efektivní 
spolupráce učitelů při výuce nebo v rámci pří-
pravy na ni. A pro NIDV, jako jednoho z šes-
ti projektových partnerů, bylo zadáním pro-
zkoumat a vyzkoušet možnosti spolupráce 
začínajících učitelů s těmi zkušenými.

Konkrétně se jednalo o spolupráci na bázi 
tzv. mentoringu. Jde o specifický přístup ve 
vedení lidí, který se opírá nejen o předává-
ní znalostí a zkušeností, ale také (a možná 
především) o vysoce individualizovanou pod-
poru „na míru“. Základním principem je part-
nerský přístup, a to jak při hledání prioritních 

témat rozvoje, tak při následném provázení 
začínajícího učitele v jeho profesním růstu. 
Při mentoringu se jedná o vztah dvou osob, 
kterými jsou „mentor“ (ve školním prostředí 
zpravidla uvádějící učitel) a „mentee“ (začí-
nající učitel).

Do vzdělávacího programu se zapojilo 
12 škol, které vyslaly 16 mentorů a 16 men-
tees. Obě skupiny (uvádějící i začínající 
učitelé) se vzdělávaly ve stejný čas, buď 
v oddělených skupinách, anebo ve smíše-
ných čtveřicích, případně v reálných mentor-
ských dvojicích. Témata seminářů byla větši-
nou jednotná, záměrem bylo jasné a rychlé 
fungování vztahu mentor–mentee.

Priorita

Na začínající učitele čeká ve škole mnoho 
novinek. Musejí se adaptovat na nové pro-
středí i na nové kolegy, zpracovávají přípravy 
na hodiny, opravují sešity, vyplňují třídnice, 
katalogy a další dokumentaci. Kromě toho 
se také věnují dozorům, osobní i emailové 
komunikaci s rodiči, řeší speciální vzdělávací 
potřeby svých žáků i záležitosti spjaté s re-
alitou běžných dnů, jako jsou různé školní 
akce, porady či třídní schůzky. Do toho se 
musí dobře vyznat ve školním vzdělávacím 
programu, dále se vzdělávat a aplikovat nové 
poznatky do praxe.

Učitelské povolání tak připomíná výšlap 
na několik nejvyšších hor světa najednou, 
přičemž tíhu této komplexnosti nejvíce 
pociťují právě začínající učitelé. Úvodní se-
minář vzdělávacího programu byl proto za-
měřen na volbu priority – na určení té nejdů-
ležitější „hory“. 

Podpora začínajících učitelů prostřednictvím mentoringu
Zkušenosti z mezinárodního projektu EFFeCT
Luboš Lisner

Luboš Lisner
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Mentoři i mentees pracovali s tzv. balanč-
ním kruhem. Tato metoda se hojně využívá 
v koučovací praxi, někdy i pod jinými ná-
zvy, jako například „balanční kolo“, „kolo ži-
vota“ a podobně. Základním principem je 
komplexní sebehodnotící pohled na několik 
oblastí, které se mohou vztahovat nejen k ši-
rokému tématu „život“, ale také ke specific-
kým nebo dílčím záležitostem osobního roz-
voje či k řešení určité situace.

V našem případě jednotlivé výseče balanč-
ního kruhu představovaly oblasti profesního 
rozvoje pedagoga. Pro mentees to byla té-
mata spojená s vyučováním, pro mentory 
pak okruhy spojené s kolegiální podporou. 

Mentees nejprve prováděli sebehodnoce-
ní v jednotlivých oblastech na škále 1−10 
(na ilustrativním obrázku modře). Na konci 
této fáze je dobře vidět, které znalosti nebo 
dovednosti je potřeba „vybalancovat“. Tím 
ale metoda nekončí. Cílem je stanovit pri-
oritu, tj. vybrat jednu oblast. A to takovou, 
jejíž rozvoj zároveň posílí i ty ostatní (na 
obrázku oranžově). A to je u každého pe-
dagoga jiné. Nemusí jít tedy nutně o to, co 
je hodnoceno jako nejméně rozvinuté. Po-
intou metody je zúžené a zároveň efektivní 
zaměření profesního rozvoje. Výsledkem 
je zjištění, kam soustředit síly, aby se co 
nejvíce zlepšila pedagogická činnost jako 
celek.
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Chytrý cíl

Určením priority profesní rozvoj nekončí. Je 
potřeba si ujasnit, čeho konkrétně chceme 
dosáhnout. Jinými slovy − jak to bude vypa-
dat a co se bude dít (ve třídě), až nastane 
posun k lepšímu. 

Druhý seminář byl proto zaměřen na stano-
vování cílů. Mentoři pracovali se svými „men-
torskými“ cíli, které se týkaly kompetencí pro 
vedení začínajících učitelů. Mentees se učili 
definovat cíle vyučovací hodiny. 

Obě skupiny postupovaly metodou SMART 
(specifický, měřitelný, ambiciózní, reálný 
a termínovaný cíl1). K těmto pěti charakte-
ristikám chytrého (smart) cíle náleží instruk-
tivní otázky, z nichž pro příklad uvádíme ty 
základní.

V závěru semináře spolu pracovaly reálné 
dvojice mentor−mentee. K dispozici měly roz-
šířenou sadu otevřených otázek, které je do-
vedly k jasné představě, kam se posunout ve 
svém profesním rozvoji, co konkrétně dělat 
jinak a lépe. 

SPECIFIC specifický
Čeho chcete dosáhnout?
Co konkrétně chcete získat?
Jakou změnu chcete udělat?

MEASURABLE měřitelný
Podle čeho poznáte, že už se tak stalo?
Co bude kritériem?
Jak konkrétně se změna projeví?

AMBITIOUS ambiciózní
Co to pro vás bude znamenat?
Jak hodně je to pro vás důležité?
Co dalšího/zajímavého vám to přinese?

REALISTIC reálný
Jak je to reálné?
Nakolik věříte, že je to možné?
Jak velké úsilí bude potřeba?

TIMED termínovaný
Kdy to nastane?
Kdy chcete změnu provést?
Kdy chcete, aby se to projevilo?

1  V manažerské praxi se můžeme setkat s různými modifikacemi SMART, zejména u písmene A: akceptovaný, atraktivní atd.

Luboš Lisner
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Promyšlený plán

Konkrétně definovaný cíl je základem ja-
kéhokoliv profesního rozvoje. Avšak bez plá-
nu, jak k němu dojít, zůstane pouze u krás-
né představy. Tématem dalšího setkání byl 
tedy způsob, jak se k danému cíli dostat, co 
konkrétně podniknout. Zkrátka − „jak na to“, 
„kudy nahoru“.

Mentoři i mentees pracovali opět strukturo-
vaně, tentokrát podle koučovacího schéma-
tu GROW (angl. růst). Stanovený cíl (goal) 
nejprve porovnávali se současným stavem 
(reality) a následně hledali možnosti dalšího 
rozvoje (options). Poslední fází je pak vůle 
(will) ke konkrétní akci, k prvnímu kroku. Pro 
usnadnění a usměrnění činnosti v mentor-
ských dvojicích byly opět k dispozici inspira-
tivní otevřené otázky, například:

GOAL cíl 
Čeho chcete dosáhnout?
(řešeno otázkami SMART)

REALITY současnost 

Jak to vypadá teď?
Kde jste teď?
Jak to děláte nyní?
Co z toho chcete zachovat?

OPTIONS možnosti 

Jaké máte nápady?
Jaké jsou další varianty?
Čím vším bude potřeba se zabývat?
Co kdyby... (bylo více času, peněz...)?
O jaké své silné stránky se můžete opřít?
Co pro zlepšení stavu děláte již dnes?
Co by udělal někdo, kdo tomu hodně rozumí?
Kdo/co vám může pomoci?
Které řešení se vám nejvíce zamlouvá?

WILL vůle 

Co (pro to) tedy uděláte?
Jaký bude váš první krok?
Kdy? Kde? S kým?
Co nejmenšího můžete udělat ještě dnes?
Jak budete sledovat svůj pokrok?
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Kolegiální podpora

Sofistikované duševní cvičení. To je promy-
šlený plán bez důsledné realizace. V této eta-
pě mnohdy ztroskotají i zkušení učitelé, kteří 
si z různých školení přinesou bohulibé zámě-
ry, avšak nakonec je pohltí „provozní agen-
da“. U začínajících učitelů to platí dvojnásob. 
Kolegiální podpora od mentora je tedy klíčo-
vá a nezbytná. 

Čtvrtý seminář byl věnován návštěvám 
v hodině a souvisejícím rozhovorům. Tato té-
mata nebyla určena pouze pro mentory, ale 
také pro mentees, kteří pozitivně reagovali 
zejména na tzv. popisnou zpětnou vazbu. Její 
étos lze shrnout do věty „neexistuje selhání, 
pouze zpětná vazba a učení se“2. Ozdravný 
efekt tohoto přesvědčení se dostavuje jak při 
vnímání vlastní pedagogické zdatnosti, tak 
při hodnocení žáků ve třídě. 

V praxi se ukázalo, že dobrý mentor musí 
umět odhadnout, jaký druh podpory jeho 
mentee v danou chvíli potřebuje. Může to 
být přímá instrukce, která je nejúčinnější 
v situaci rychlého řešení problému, případně 
při bezradnosti. Může to být ale také nabíd-
ka několika možností „jak na to“, ze kterých 
si mentee sám vybere. Tento druh podpory 
(menu osvědčených receptů) začínající uči-
telé oceňují nejvíce. Ještě větší prostor pro 
kreativitu poskytuje tzv. facilitace. Jde o pro-
vázení menteeho při hledání jeho vlastního 
autentického řešení, a to zejména kladením 
otevřených otázek v rámci již zmiňovaného 
modelu GROW.

Reflexe

Kolegiální podpora začínajícího učitele 
jednou skončí. Možná se tato spolupráce 
(v závislosti na zvyklostech dané školy) 
transformuje do nějakého druhu sdílení či 
inspirace, nicméně již nepůjde o „uvádění“ 
do profese. Cílem tedy je, aby se ze začí-

najícího učitele postupně stal samostatný 
a reflektující praktik. 

Poslední dvě setkání byla proto zaměřena 
na hodnocení a sebehodnocení. Účastníci 
nejprve pracovali se sadou sebereflektivních 
otázek, které byly u mentorů orientovány na 
podporu začínajícího učitele a u mentees na 
jejich osobní profesní růst. Ukázalo se, že 
důležitým tématem jak pro mentory, tak pro 
mentees je efektivní nakládání s pracovním 
časem.

Závěr semináře patřil praktickému přínosu 
vzdělávacího programu pro jeho účastníky. 
Mentees nejčastěji zmiňovali pojetí zpětné 
vazby jako pomoci, metodu balančního kruhu 
pro vyjasnění priorit a přenos používaných 
metod do pracovního i osobního života. Za 
velice inspirativní považovali samotné setká-
vání se s ostatními začínajícími učiteli a ne-
formální sdílení společných témat.

„Naučil jsem se přemýšlet o struktuře vy-
učovací hodiny. Mám v tom teď systém.“ „Je 
skvělé mít kolegu, před kterým mohu přiznat 
chybu, nedostatek, nejistotu.“ „Nejsem v tom 
sama, ostatní učitele trápí podobné věci.“ 
„Jsem si jistější. Dostala jsem hodně inspira-
ce, ale také prostor pro sebe, pro svoje ře-
šení.“ „Nedokonalost je normální.“ „Vím, jaký 
chci být učitel. A vím, na co se musím zamě-
řit, co je podstatné a co není.“ „Obdržel jsem 
praktické náměty a rady, jak vést třídní schůz-
ky.“ „Tak tohle jsou opravdové cíle!“

Na spolupráci se svými mentory si men-
tees nejvíce vážili atmosféry důvěry, sku-
tečného partnerství, předávání osvědče-
ného know-how a vzájemné nezraňující 
zpětné vazby. 

Tyto základní a nezbytné charakteristiky ko-
legiálního vztahu mentor–mentee se mohou 
stát pro ředitele školy vodítkem, jak v peda-
gogickém sboru najít a vytěžit pedagogický 
poklad, kterým je uvádějící učitel se schop-
nostmi mentora.

2  Knight, S. NLP v praxi. Neurolingvistické programování jako cesta k osobní jedinečnosti. 
Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-231-4. s. 323.
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začínajících učitelů v rámci mezinárodního projektu EFFeCT.
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V poslední době se v současné škole obje-
vují  pojmy mentoring, mentor, mentee. My-
slím, že pedagogické veřejnosti jsou již tyto 
pojmy známy. Velice často se na seminářích 
s pedagogickými pracovníky setkávám se 
sdělením, že to vlastně všichni známe a není 
to nic nového, že jsme všichni při nástupu do 
školy měli svého uvádějícího učitele. 

Ano, na tu dobu i já vzpomínám, i když můj 
rodný list nepatří mezi nejčerstvější. Také jsem 
měla svou uvádějící učitelku, byla to úžasná 
dáma před důchodem s dlouhou pedagogic-
kou praxí a její poznatky byly nezaplatitelné 
a pro můj profesní život velice přínosné. Její 
moudra mě provází celým životem a to nejen 
profesním. Maruška byla prostě nenahraditel-
ná. Dnes by mohla mentoring vyučovat, přes-
tože tenkrát určitě ani netušila, že to mento-
ring je. 

Ne každý ovšem měl ve svém profesním ži-
votě to štěstí setkat se s takovou Maruškou 
jako já. Ne každý pedagog měl šanci někoho 
takového poznat. Úloha uvádějícího učitele 
byla často formální záležitostí. Mentoring je 
však něco více.

Abychom pochopili podstatu mentoringu, je 
dobré se na chvíli podívat do historie a lehce 
nastínit, jak vlastně pojem mentoring vznikl, 
z čeho se odvíjí a jaká je jeho podstata. Ten-
to pojem v historii dohledáváme až ve staro-
věkém Řecku. Samotný název mentoring je 
odvozen od člověka, který se jmenoval Men-
tór. Mentór byl domácí učitel a vychovatel, 
kterému Odysseus vložil do rukou výchovu 
a péči o svého syna Telemacha. Odysseus 
se sám nemohl na výchově svého syna podí-
let, neboť bojoval dlouhá léta v trójské válce 
a poté strávil spoustu času na moři. Domů, 
na rodnou Ithaku, po ukončení trójské války 

putoval Odysseus dlouhých deset let. Mentór 
se mezitím staral o Telemacha nejen z hle-
diska výchovy a vzdělávání, ale postupně učil 
Telemacha přebírat vlastní odpovědnost 
za svůj život a své činy, pomáhal mu pře-
konávat překážky a provázel ho životem až 
k dospělému věku. Hrdina Mentór z Homéro-
va spisu se stal tak nezapomenutelným, že 
se jeho jméno dnes spojuje s obsahovým po-
jmem totožným s charakteristikami člověka, 
který je loajálním důvěrníkem, průvodcem, 
přítelem, ale i zkušeným moudrým rádcem, 
na kterého se můžeme kdykoli obrátit. Tak by 
to mělo být i v mentoringu ve školství.

V současném pojetí mentoringu hovoříme 
o vzájemném vztahu vytvořeném na bázi 
dobrovolnosti mezi osobou podporovanou, 
kterou označujeme jako mentee, a  tím, kdo 
je ochotný podporovat, vést a předávat 
své zkušenosti. Tím je právě již zmiňovaný 
mentor. Mentor v pedagogické profesi by měl 
být zkušený pedagog pracující na stejné pra-
covní pozici, který pak pomáhá začínajícímu 
pedagogovi objevit svůj vlastní pedagogický 
potenciál, um, talent, předává mu zkušenos-
ti z pedagogického světa, učí ho pedago-
gickému taktu, trpělivosti, pedagogickému 
optimismu, komunikaci a dalším důležitým 
dovednostem a kompetencím. Mentor by měl 
u svého mentee stát i ve chvíli, kdy ho síly 
opouštějí, kdy v rámci svého nováčkovské-
ho nadšení a pedagogického zápalu dochází 
k okamžikům zklamání, v  tu chvíli mentor 
působí i jako motivátor a podpora k hledání 
jiných cest na pedagogických křižovatkách. 

Úkolem všech mentorů v pedagogické 
profesi by měla být hlavně snaha mladé 
pedagogy nadchnout pro pedagogickou pro-
fesi, vtáhnout je do děje a pomoci jim a pod-
porovat je tak, aby svou profesi a i svěřené 

Podpora začínajících vychovatelek a vychovatelů ve 
školních družinách
Eva Burdová

Eva Burdová
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děti milovali a aby sami oni neztráceli naději 
a ze školství nám neodcházeli. Mentoring pro 
pedagogy by se měl zároveň zaměřovat na 
všechny složky rozvoje osobnosti pedagoga, 
tedy nejen na kognitivní úroveň rozvoje zna-
lostí, dovedností, kompetencí a nových po-
znatků v pedagogické praxi, ale i na osobnost-
ně emocionální úroveň každého pedagoga 
a v neposlední řadě na velice důležitou sou-
část pedagogické profese a tou je rozvoj so-
ciálně psychologických dovedností pedagoga.

V této souvislosti občas vnímám i to, že 
mentoring učitelů je již na mnoha školách 
běžnou aktivitou, ale bohužel se často stá-
vá, že zapomínáme na nedílnou součást 
pedagogických sborů a těmi jsou vychova-
telky a vychovatelé ve školních družinách 
a školních klubech. Školní družiny i školní 
kluby jsou nejčastějším typem zařízení pro 
výchovu mimo vyučování. „Školní družina je 
školské zařízení výchovy mimo vyučování, 
jež je mezi ostatními zařízeními určenými 
pro volný čas dětí nejčetnější, zaměstnává 
nejvíce vychovatelů a jeho odděleními prošlo 
nejvíce dětí.“ (HÁJEK, 2003, s. 11) 

Na každé základní škole je školní družina 
a je zde i několik vychovatelů. Také oni naši 
podporu intenzivně potřebují. Při komunikaci 
právě nejčastěji s vychovatelkami (mužů po-
řád v těchto řadách mnoho nenajdeme, i když 
občas tu a tam…) velice často narážíme na 
to, že si nevědí rady a potřebovaly by podpo-
řit hlavně v komunikaci s rodiči. Rodič často 
své dítě do družiny přivádí brzy ráno, sám je 
v tenzi, protože většinou nestíhá, a opět rodič 
pro své dítě do družiny přichází, a to po ce-
lodenním vyčerpávajícím maratonu z vlastní 
práce. Již tyto dva základní faktory napovída-
jí, že rodič nepřichází vždy pozitivně naladěn 
a s úsměvem na rtech. Mnoho zbytečných 
konfliktů pramení z přetíženosti psychiky 
a únavy rodiče. Bohužel vychovatelka je čas-
to tou, která je „po ruce“, aby si rodič uvolnil 
vlastní přetlak psychického přetížení. Těchto 
rodičů samozřejmě není mnoho, ale i když 

je to každý den jen jeden, nepříjemné pocity 
vedoucí rychle k syndromu vyhoření se na-
sčítávají. Tady by mentor měl působit i jako 
jakási neformální sociální intervence. Je to 
ten, s kterým tyto přenesené tenze může vy-
chovatelka probrat, sdílet, a on jí zde může 
pomoci najít cestu zpracovávat své pocity. 
Může jí dávat zpětnou vazbu, pomáhat 
situace zvládat pomocí modelových příkladů 
z vlastní praxe a v neposlední řadě by to 
měl být ten, který rozdává chuť do vlastní 
profese, motivuje a umí najít opět úsměv 
na rtech svého mentee i po nepříjemných 
komunikačních zážitcích, kterým jsou nejen 
vychovatelky na půdě školy vystavovány.

Ovšem úkolem školní družiny tedy i vycho-
vatelek samotných je nejen komunikace s ro-
diči, ale hlavně výchova dítěte mimo vyučo-
vání v době, kdy se dítěti nemohou věnovat 
jeho vlastní rodiče. „Výchova ve volném čase 
je specifickou oblastí výchovy. Proto také lze 
vymezit její specifické funkce. Mezi základní 
funkce patří: výchovně-vzdělávací, zdravotní, 
sociální, preventivní.“ (Pávková, 2014, s. 14)

Na výchovněvzdělávací funkci je kladen 
v posledních letech velký důraz, a to i v době 
trávení volného času dětí. Z tohoto důvodu 
jsou kladeny vysoké nároky i na erudova-
nost a schopnosti vychovatelek a vychovate-
lů. Požadavky na volbu správných, vhodně 
zvolených a pedagogicky promyšlených re-
alizací a postupů každé vychovatelky či vy-
chovatele rostou. Zájmové činnosti by měly 
rozvíjet všechny složky osobnosti dítěte, tedy 
tělesnou, psychickou i sociální. Vychovatelka 
je pak zde tím, kdo děti k vhodnému využí-
vání volného času vhodně motivuje. (Hájek, 
Hofbauer, Pávková, 2011)

Výchova ve volném čase není samoúčelná, 
ale má svá specifika. Výchovněvzdělávací 
funkce je zajišťována jednotlivými specific-
kými činnostmi v rámci školní družiny. Tyto 
činnosti musí být vyvážené a promyšlené. 
Hlavním cílem těchto činností je, aby se dítě 
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naučilo správně využívat svůj volný čas, aby 
se naučilo komunikovat s ostatními dětmi 
a vychovateli, dokázalo chránit zdraví své, ale 
i zdraví ostatních a umělo předcházet nega-
tivním formám rizikového chování tím, že do-
káže svůj volný čas trávit pozitivním směrem.

Výchovněvzdělávací činnosti dělíme na 
odpočinkové a rekreační, zájmové, veřejně 
prospěšné činnosti, přípravu žáku na vyučová-
ní a činnosti sebeobslužné. (Pávková, 2014)

V kontextu těchto sdělení se nám samozřej-
mě okamžitě evokuje značné zvýšení nároků 
na začínající učitele a nutnost podpory i v této 
oblasti. Dobrý mentor, v této souvislosti zku-
šená vychovatelka školní družiny, je tím, kdo 
ví, jak se dané činnosti nastavují a prolína-
jí. Je schopen ukázat několik modelových 
příprav, a to nejen pro zájmové činnosti, ale 
i pro strukturu celého odpoledne ve školní 
družině. Mentor nabízí možnosti, konzultuje, 
podporuje, podá návod, jak na to, ale v nepo-
slední řadě je i tím, kdo je schopen pomoci 
s administrativou nastavenou dle zvyklostí té 
dané školy a zpracování týdenních či tema-
tických plánů na podkladě ŠVP dané školy. 
Mnoho mladých vychovatelů popisuje i to, že 
administrativa ve školství je pro ně též vel-
kým strašákem. 

Mentor může nabídnout oboustranné ná-
slechy při aktivitách. Velkou výhodou je, že 
když se na naše snažení podívá někdo zven-
čí nezaujatým pohledem, aniž by nás chtěl 
kritizovat či hodnotit, ale pouze popisným ja-
zykem nám předat zpětnou vazbu či dobrou 
radu, můžeme se mnohému naučit, ale i vy-
varovat se budoucích chyb. 

 Z pozorování svého mentora mohu také 
mnohé „odkoukat“. Úžasné na tom je i to, že 
se jako začínající vychovatelé můžeme již 
od počátku naučit cíleně se zaměřit na lep-
ší výsledky našeho pedagogického působe-
ní s vynaložením menšího množství energie 
a neučit se systémem pokus–omyl.

Další velice důležitou funkcí výchovy ve vol-
ném čase je dle již výše popsaného členění 
funkce zdravotní. Zde opět mentor pomáhá 
začínajícímu vychovateli s tím, aby pochopil 
zákonitosti vývoje dítěte, možnosti dětí v růz-
ném věku. Začínající vychovatel má toto vše 
sice vystudováno, ale často střetnutí s reali-
tou a s individuálními možnostmi a zvláštnost-
mi dětí, jsou pro něj velice složité. Potřebuje 
provést i tím, do jaké míry je možné součas-
né děti zatěžovat, jak správně rozvíjet hygi-
enické a volní návyky. Jak upozorňovat na 
bezpečnost práce při každé činnosti. Většinou 
začínajícího vychovatele ani nenapadne, že 
například před stříháním je nutné děti upozor-
nit na bezpečnost práce s nůžkami. Zároveň 
si mentee pod vedením svého mentora uvě-
domuje, že výchovné působení a také všech-
ny aktivity ve volném čase by měly podporo-
vat jak zdravý tělesný vývoj jedince, tak také 
jeho duševní a sociální rozvoj. 

V neposlední řadě je také nutné provázet 
začínajícího vychovatele i plněním funkce so-
ciální a preventivní. Sociální funkce výchovy 
ve volném čase je zaměřena hlavně na roz-
voj sociálních dovedností, rozvíjení schop-
nosti dětí spolu vycházet, navazovat sociální 
interakce, kamarádství a přátelství. Na rozvo-
ji pozitivního klimatu celého oddělení školní 
družiny má výrazný vliv sám vychovatel. Tyto 
dovednosti nepřijdou samy, ale vychovatel se 
je učí v průběhu své práce a v této oblasti po-
třebuje jistě výraznou podporu v tom, aby si 
rychleji dokázal osvojit zákonitosti skupinové 
dynamiky, dokázal vyhodnotit situaci v kolek-
tivu a reagovat na okamžité změny atmosfé-
ry svého oddělení. Je vynikající, pokud toto 
může s někým sdílet a pokud má někoho, 
kdo mu případné problémy s kolektivem od-
dělení školní družiny pomáhá řešit.

S tím vším intenzivně souvisí i již zmiňo-
vaná preventivní funkce. Ve své praxi často 
narážím i na to, že v rámci podpory školního 
poradenského pracoviště jsou vychovatelky 
školních družin opomíjeny. To je jistě velká 

Eva Burdová
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škoda, neboť ony právě mohou velice inten-
zivně působit na utváření schopností dětí 
efektivně trávit volný čas a předcházet tak 
různým formám rizikového chování. 

V současné době se setkáváme i se šika-
nou ve školní družině. Bohužel častým pro-
blémem je, že vychovatelka někdy ani neví, 
že existuje pro tuto oblast nějaký metodický 
pokyn MŠMT, ani že ve škole mají zpracovaný 
preventivní program proti šikanování, a často 
netuší, jak správně postupovat. I tady vní-
mám velkou úlohu mentora. Mentor může se-
známit začínající vychovatele i s touto oblastí, 
vysvětlit mu systém prevence na škole a být 
jakýmsi překlenovacím můstkem při sezna-
mování se se školním metodikem prevence 
a celým školním poradenským pracovištěm.

Jak toto vše má dobrý mentor zvládnout? 
Dle mého názoru je velice důležité i to, aby 
každý, kdo je ochotný být mentorem, nedělal 
tuto práci pouze intuitivně, ale aby si rozšířil 
své vynikající a dlouholeté pedagogické zku-
šenosti i o nějaký mentorský program, který 
ho provede přípravou. Tento program mu dá 
nástroje, jak efektivně svého mentee vést, 
jak budovat a rozvíjet vztah a důvěru, které 
jsou nedílnou součástí mentoringu. Mentor 
by měl nejdříve poznat sám sebe, seznámit 

se se základními osobnostními teoriemi, aby 
byl schopen poznat a alespoň částečně po-
chopit svého mentee. Mentor by měl vědět 
něco o komunikačních teoriích, o schopnosti 
naslouchání, podávání zpětné vazby. Měl by 
se naučit, jak stanovit a dosahovat cíle spo-
lečně s mentee, protože, co neměříme, ne-
víme, že se zlepšuje. A měřitelné zlepšení je 
vždy tou nejlepší motivací. Měl by se sezná-
mit s několika druhy či systémy stanovování 
cílů a jistě proniknout alespoň do základů me-
tody GROW. Pochopit plánování a tvorbu plá-
nu mentoringu, naučit se reflektovat, podpo-
rovat osobnostní růst začínajícího pedagoga 
a v neposlední řadě posilovat jeho sebedůvě-
ru, sebeúctu, vnitřní motivaci a rozvoj vlastní 
iniciativy a kreativity začínajícího učitele. Vy-
padá to, že je toho spoustu. Ano je, ale stojí 
to za to. Lektoruji v mentorských programech 
pro začínající mentory a po ukončení kurzu se 
setkávám s nadšenými vynikajícími zkušený-
mi odborníky, kteří se nebojí být oporou a dů-
věrníkem svému začínajícímu pedagogovi.

Ono vychovat ze začínající vychovatele 
skvělého odborníka stojí čas a úsilí, ale také 
stojí za to těmto lidem pomoci, aby našim dě-
tem pomohli co nejlépe a co nejúžasněji strávit 
svůj volný čas a aby jejich vzpomínky na školní 
družinu mohly patřit k těm nejhezčím z dětství.

HÁJEK, B. a kol. Jak vytvořit vzdělávací program pro školní družiny. Vyd.1. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-233-1.
HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J., Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. 
ISBN 978-80-262-0030-7.
PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-666-6.
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Asi je to paradox: Mluvit o začínajících uči-
telích, když vlastně v naší škole jsou ti „slou-
žící“ nejkratší dobu již čtvrtým, pátým nebo již 
šestým rokem. Ano, ovšem před těmi x lety 
byli zcela doslova začínajícími učiteli, v naší 
škole zůstali a dnes patří mezi ty, kteří jsou 
schopni vykonávat pedagogickou činnost 
velmi kvalitně a kteří jsou třeba i ochotni po-
zvat si do své výuky i kolegy z jiných škol. Jak 
se to stalo? 

Jaká jsme škola

Naše škola působí již více než padesát 
let na sídlišti v Karviné-Hranicích. Od ledna 
2016 jsou její součástí i dvě blízké mateřské 
školy, takže náš oficiální název zní Základní 
škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, 
příspěvková organizace. Mendelka, jak jsme 
ji všichni zvyklí trochu familiárně nazývat, již 
řadu let usiluje o to být školou kvalitní, zdra-
vou a přitažlivou. Kvalitou myslíme to, že 
chceme, aby se každý z těch necelých čtyř 
stovek našich žáků (v 18 třídách základní 
školy) všestranně rozvíjel, aby se učil naplno 
a s radostí.

Již řadu let dáváme v naší škole přednost 
konstruktivistickému pojetí výuky. Všichni 
naši pedagogové prošli dlouhodobými kurzy 
programu Čtením a psaním ke kritickému my-
šlení. Samozřejmostí je pro nás důraz na roz-
voj čtenářství. Všichni žáci mají od první po 
devátou třídu zařazenu jednu hodinu týdně 
dílny čtení, kde se rozvíjí jejich vztah k četbě 
a kde se učí lépe rozumět beletristickým tex-
tům. Rozvoj čtenářské gramotnosti je podpo-
rován i prostřednictvím promyšleného čtení 
v oborech. Na rozvoj čtenářství se zaměřuje 
každoročně i vzdělávací program Didactica 
Magna, který pořádá vzdělávací centrum pů-
sobící při naší škole. Dopoledne v jeho rámci 

nabízíme jeho účastníkům možnost navštívit 
otevřené hodiny v naprosté většině našich 
tříd (posléze tyto hodiny s nimi rozebíráme) 
a po obědě pak připravujeme zajímavé vzdě-
lávací workshopy. 

S konstruktivismem úzce souvisí náš pří-
klon k tzv. Hejného matematice, v jejíchž 
intencích letos vyučujeme ve všech třídách 
školy. V odborných předmětech se pokouší-
me zařazovat badatelskou výuku, a protože 
vnímáme význam vybavenosti našich žáků 
v oblasti anglického jazyka, mají všichni naši 
žáci jednu hodinu týdně angličtiny s rodilými 
mluvčími. 

K všestranné výchově patří i pestré aktivity 
v oblasti estetické, pracovní a polytechnické 
i tělesné výchovy. Naši žáci například vyjíž-
dějí na týdenní výjezdy: čtvrťáci a sedmáci 
absolvují lyžařský výcvik, šesťáci jezdí kaž
doročně se svými učiteli a školní psycholož-
kou na „stmelovací výjezd“, osmáky čeká 
týdenní turistickomediální kurz a deváťáky 
po přijímacích zkouškách kromě jejich absol-
ventských prací a jejich obhajoby i týdenní 
turisticko-poznávací zájezd do Prahy a jejího 
okolí, včetně sjíždění Berounky.

Co vše potřebuje začínající učitel

Přijít do takové školy jako začínající učitel 
není vůbec jednoduché. Vždyť nový učitel 
musí v praxi hned od prvního dne vykonávat 
stejné činnosti jako jeho mnohem zkušeněj-
ší kolegové. Musí se rychle seznámit s tím, 
co mu nemohlo dát vzdělávání na vysoké 
škole ani tzv. pedagogická praxe. Potřebuje 
se seznámit s provozem školy – s obecnými 
postupy (např. s vedením pedagogické doku-
mentace) platícími pro práci učitele na jaké-
koliv škole, ale také se specifiky jedinečnými 

Podpora začínajících učitelů v ZŠ Mendelova v Karviné
Bohumil Zmrzlík

Bohumil Zmrzlík
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pro každou školu, někdy i na první pohled 
velmi prostými − s kým řešit určité adminis-
trativní záležitosti, kde požádat o pomůcky 
apod. Důležité je poznat ustálené prvky kul-
tury dané školy a seznámit se s možnostmi 
podpory, které škola nabízí, včetně možností 
dalšího vzdělávání.

Hlavně však začínající učitel potřebuje pod-
poru a pomoc při přípravě a realizaci samotné 
výuky, zejména když celá škola směřuje k je-
jím společně sdíleným kvalitám. Postupně se 
potřebuje orientovat i v praktickém zvládání 
výchovné práce, účinně zohledňovat individu-
ální potřeby všech svých velmi různorodých 
žáků, učí se efektivně komunikovat a spolu-
pracovat s rodiči a dalšími partnery školy… 

Ve vzdálenější minulosti naší školy jsme se 
snažili pomoci začínajícímu učiteli tradičním 
způsobem – prostřednictvím pomoci uvádě-
jícího učitele, vybraného z těch kolegů, kteří 
byli nejen zkušenými pedagogy, ale přirozeně 
byli začínajícímu učiteli i blízcí, třeba aprobač-
ně, a například s ním obývali stejný kabinet. 

Projekt Pomáháme školám k úspěchu

Tato situace se výrazně změnila v roce 
2010, kdy se naše škola spolu se Základní 
školou v Praze-Kunraticích stala první mo-
delovou školou projektu Pomáháme školám 
k úspěchu. Cílem tohoto projektu, který ini-
ciovala a financuje THE KELLNER FAMI-
LY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty 
a Petra Kellnerových, je zajištění vysoké kva-
lity výuky s důrazem na individuální přístup 
pedagogů k žákům. K naplňování tohoto cíle 
poskytuje projekt výraznou metodickou, per-
sonální i finanční pomoc.

Od asistentek pedagoga k párové výuce

Jednou z prvních forem projektové podpo-
ry se stalo zavedení funkce asistentek pe-

dagoga. Náplň jejich práce byla odlišná od 
asistentů pedagoga, kteří do školy přicházejí 
díky podpůrným opatřením pro integrované 
žáky v rámci společného vzdělávání. Hlav-
ním smyslem práce pedagogických asisten-
tů v projektu Pomáháme školám k úspěchu 
je pečovat ve spolupráci s učitelem a podle 
jeho instrukcí o to, aby se všichni žáci ve tří-
dě zapojovali do výuky a aby se každý žák 
naučil co nejvíce. Takový asistent pedagoga 
pomáhá žákům dle aktuální potřeby, jeho pří-
tomnost ve výuce má co nejefektivněji napo-
máhat učení žáků. 

Na pozici těchto asistentů pedagoga jsme 
organizovali výběrové řízení, do kterého se 
přihlásily i absolventky pedagogických vy-
sokých škol, které v té době nemohly najít 
uplatnění ve školách jako učitelky. Již to, že 
měly zájem pracovat ve škole za horších 
platových podmínek (asistent pedagoga je 
samozřejmě zařazen do nižší platové tří-
dy než učitel, a navíc byly přijaty na sníže-
né úvazky), ukazovalo jejich osobní zájem 
o práci ve škole, bylo předpokladem jejich 
růstu. Většina z nich byla zařazena do tříd 
1. stupně (jedné, případně dvou tříd stejné-
ho ročníku), později některé hodiny asisto-
valy i ve výuce předmětů své aprobace na 
2. stupni. 

Zpočátku se tyto asistentky věnovaly po-
mocným pedagogickým činnostem. Podle 
zadání učitele mu připravovaly pomůcky na 
výuku, vyhledávaly zdroje a materiály k uči-
vu, zpracovávaly a množily pracovní listy. 
V samotné hodině pak pomáhaly se vším, 
co bylo potřeba (rozdávaly pomůcky, zapiso-
valy na tabuli, pomáhaly žákům, kteří potře-
bovali něco dovysvětlit, někdy měly tyto žáky 
předem s vyučujícím vytipovány, pomáha-
ly i s rozvojem sociálních dovedností žáků, 
např. při skupinové práci apod.).

Asistentky jsme od počátku vedli k měsíč-
ním reflexím, k zapisování svých postřehů. 
Naprostý počátek takové asistentské praxe 
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mapuje následující ukázka takové reflexe 
asistentky, zařazené do 1. třídy:

1. týden (3. až 7. září)

•	 Komunikace s garantem: naprosto mi vy-
hovuje naše společná komunikace, Zuzka 
má jasnou představu o tom, co je potřeba 
udělat a které úkoly jsou prioritní, takže vím 
s předstihem, co se ode mě očekává, a po-
dle toho si můžu rozložit plánování; pokud 
si nevím s něčím rady, nemusím se bát ze-
ptat;

•	 Komunikace s žáky: prozatím hledám 
způsob, jak komunikovat se šestiletými 
dětmi tak, abych nemluvila příliš složitě, ale 
ani infantilně; všechny žáky znám jménem 
i příjmením, což mi jistě pomůže v dalším 
týdnu zefektivnit komunikaci;

•	 Pracovní náplň: první tři dny jsem připra-
vovala pomůcky a zařizovala vše, co bylo 
potřeba (nafasovat učebnice pro třídu, po-
depisovat knihy a sešity, vytvořit narozeni-
nový kalendář a pravidla třídy); zbylé dva 
dny jsem byla přímo ve výuce, kde kont-
roluji práci dětí, více se věnuju pomalej-
ším žákům; odvádím po vyučování děti do 
družiny; doplňuji informace pro rodiče na 
webovou stránku třídy; 

•	 Subjektivní dojmy: díky bezproblémové 
komunikaci s garantem i se žáky je pro mě 
práce příjemná, těším se na ni; Zuzka mi 
dává prostor realizovat mé nápady a zvolit 
si formu, jakou plním povinnosti; v prvních 
třech dnech bylo nejnáročnější činností od-
vést děti do družiny (nikoho nezapomenout 
a zajistit, aby děti měly všechny své věci);

•	 Ostatní poznámky: prozatím nevím, jak 
řešit situaci, když nikdo ze třídy nechce 
jít ve dvojici s jedním děvčetem, chodit za 
ruku se mnou se mi nezdá dlouhodobě 
jako dobré řešení.

K tomuto popisu je možno dodat i jakousi 
metareflexi, v které začínající asistentka za-
chytila své uvažování nad podobou požado-
vané reflexe i své subjektivní pocity:

S novou prací přede mnou stálo mnoho no-
vých úkolů. Jedním z nich bylo napsat měsíč-
ní reflexi. Ačkoliv přívlastek „měsíční“ by svá-
děl myslet si, že jde o úkol, který stačí splnit 
jednou za měsíc, pochopila jsem po prvním 
týdnu práce, že ke své reflexi budu muset při-
stoupit trochu jinak.

Byl pátek odpoledne a já jsem po svém 
prvním školním týdnu seděla doma na gau-
či plná dojmů. Nebylo by dobré začít psát tu 
reflexi? Co když za měsíc všechno tak nějak 
vyprchá, zešediví a ztratí svoji autenticitu? 
Raději si všechno zapíšu hned. Takže začí-
nám popisovat první zářijový týden. Jenže 
odkud začít? Psát postupně od pondělí do 
pátku? Myslím, že doba, kdy jsem si každý 
den zapisovala „Milý deníčku...“, je pryč. Tak-
že jinak. 

První věc, ke které mám potřebu se vyjá-
dřit, je spolupráce dvou lidí. Celý přípravný 
týden jsem poslouchala, jak je důležité, aby 
si dva lidé „sedli“. A my jsme si se Zuzkou 
sedly. Takže odborně to nazvěme „komunika-
ce s garantem“. Pak jsou tu ale ti, bez kterých 
bych žádnou práci neměla – žáci. Nebyla 
jsem zvyklá příliš komunikovat se šestiletými 
dětmi, proto mám potřebu vyjádřit se i k této 
oblasti. Tak fajn, komunikaci bych měla zhod-
nocenou. Teď teda velmi popisně a prakticky 
– pracovní náplň. Během týdne jsem dělala 
spoustu různých činností, tak je jen postupně 
vypíšu. Reflexe za první týden je hotová. 

Ale je to, co jsem napsala, skutečně všech-
no, čeho jsem tak plná? Můj popis činností 
a komunikace nedává ještě celý obraz. Je tu 
ještě moje subjektivní vnímání, dojmy a zážit-
ky. Mám to tam napsat? Hodí se to? Nakolik 
osobní může taková reflexe být? Je někdo 

Bohumil Zmrzlík
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vůbec zvědavý na to, že se mi v noci zdá, 
že cestou do družiny poztrácím všechny děti, 
a ráno s úlevou zjišťuju, že to byl jenom sen? 
Konec konců, je to moje reflexe. Tohle ke 
mně prostě patří.

Zcela přirozeným způsobem se začali po-
stupně asistentky se svým učitelem domlou-
vat na tom, že samy připraví a odučí část 
hodiny, případně si s ním na část hodiny roz-
dělili žáky na dvě skupiny, kdy každou z nich 
vedli samostatně. Z asistentské pomoci se 
stávala párová výuka, kdy společně hodinu 
plánovali, již při plánu si rozdělovali role – 
kdo bude v určitém okamžiku hlavním uči-
telem a kdo „pomocným“, spolu je pak učili 
a pak i reflektovali, jak se jim hodina podaři-
la, jak (s)plnili její cíle, jak se jim dařilo zapo-
jovat jednotlivé žáky do výuky, co fungovalo 
a co by měli příště udělat jinak. Proměně 
v párového učitele napomáhalo i to, že jsme 
je od počátku i před dětmi či jejich rodiči na-
zývali učiteli.

A tak tyto asistentky, resp. párové učitelky, 
byly postupem času zapojovány do všech 
činností, které musí učitel zvládnout. Doslova 
viděly svým kolegům každý den, každou ho-
dinu pod ruce. Pomáhaly jim a postupně i ně-
které činnosti přebíraly. Tím, že měly mož-
nost se svým učitelem společně svou práci 
vyhodnocovat, mohly její způsob kriticky 
převzít, případně ho korigovat podle svého 
typu a potřeby. Zcela přirozeným způsobem 
se učily i vyšším kantorským dovednostem 
– promyšleně připravovat hodinu, uvažovat 
o jejích cílech a o důkazech o učení, hodnotit 
práci žáků, komunikovat s rodiči…

Tímto zcela přirozeným způsobem se z nich 
stávali plnohodnotní kvalitní učitelé. (Tato 
společná pedagogická činnost samozřejmě 
napomáhala i jejich zkušenějším kolegům. 
I oni se při ní naučili mnohé nové dovednosti, 
i oni si uvědomili, jak co dělají a co je možné 
dále zlepšovat.)

Další formy podpory učitelům

Asistentky pedagoga samozřejmě mohly 
plně využívat i dalších forem podpory, které 
se týkají všech pedagogů školy. Mohly podle 
své konkrétní potřeby požádat o podporu tzv. 
projektovou konzultantku, která rámci projek-
tu dojížděla  v prvních pěti letech do naší ško-
ly dva až tři dny v týdnu. O pomoc a profesní 
radu mohly požádat i interní mentory. (Dnes 
máme na každou specializovanou činnost 
ve škole velmi vyspělého pedagoga, který 
je připraven pomoci.) S některými specific-
kými výchovnými problémy se mohly obrátit 
na školní psycholožku. Mohly se zúčastnit 
v podstatě jakékoliv akce dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků.

Všichni kantoři školy se zapojují i do společ-
ných aktivit, mezi které patří nejen vzájemné 
náslechy, ale i moderovaná setkání nad pří-
pravami na výuku, diskuse nad žákovskými 
výstupy a jejich hodnocením a podobně. Zá-
roveň nám naše účast v síti spřátelených škol 
umožňuje setkávat se s lidmi stejné nebo po-
dobné aprobace z různých škol na různých 
akcích sdílení pro tyto učitele. 

A jak to bylo dál?

Po celou dobu jsme byli s našimi asistent-
kami domluveni, že pokud se objeví na jiné 
škole učitelská příležitost, o kterou budou mít 
zájem, budou moci ihned, tedy bez nějakého 
lpění na dodržení výpovědní lhůty ze strany 
školy jako zaměstnavatele, odejít. Ty z nich, 
které u nás ve škole zůstaly i v dalších letech, 
byly zařazeny do plnohodnotné učitelské po-
zice – část svého úvazku učily samostatně, 
část párově se svými kolegy. Párová výuka 
se tak rozšiřovala i na zkušenější pedagogy. 

Některé z těchto asistentek odešly na jinou 
školu. Máme zkušenost s tím, že jedna z nich 
uspěla ve výběrovém řízení, kde se vedle ní 
hlásilo několik dalších kolegyň – nejen čers-
tvých absolventek, ale i učitelek s dlouhodo-
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bou praxí. Nicméně po té, co ředitelka školy 
viděla přípravu a pak zejména výuku naší za-
čínající učitelky s jednoletou zkušeností, se 
bez velkého rozmýšlení přiklonila k naší (nyní 
již bývalé) asistentce. 

V naší škole zůstaly čtyři učitelky, které pro-
cházely touto přípravou. Postupně nahradily 
kolegyně, které odešly do důchodu. Dnes 
jsou nedílnou kvalitní součástí našeho peda-
gogického sboru.

A nakonec sen

Na vlastní oči jsme se v naší škole moh-
li přesvědčit, jak může pomoci začínajícímu 
učiteli k jeho rozvoji všestranná podpora ve 

škole, zejména však možnost pracovat jako 
párový učitel. 

Myslím si, že by bylo ideální zařadit systé-
mově takovýto přípravný rok na konec vyso-
koškolského studia učitelů. Stávající situace 
není dobrá. Kvalita připravenosti absolventů 
škol je ovlivněna nejen nedostatečnou délkou 
pedagogické praxe, ale i její jakousi „umělos-
tí“ a výjimečností. Praktikanti nemají možnost 
poznat a vyzkoušet si komplexnost učitelské 
práce se všemi jejími specifiky v každoden-
ním činění. 

Takový přípravný rok by přinesl začínajícím 
učitelům přirozený a zároveň efektivní start 
do pedagogické činnosti. Naše mladé kole-
gyně jsou toho důkazem.

Mgr. Bohumil Zmrzlík
ředitel Základní školy a Mateřské školy Mendelova, Karviná

Od roku 1997 působí jako lektor DVPP a spoluautor krajských 
vzdělávacích projektů, např. školských modulů projektu Kompe-
tence pro trh práce, projektu k implementaci školních vzdělávacích 
programů do výuky Šance nebo projektů Podpora poradců a Spi-
rála. Většina z těchto projektů byla zaměřena na rozvoj čtenářství. 
V současnosti je členem odborného panelu čtenářské a pisatelské 
gramotnosti v projektu Podpora práce učitelů Národního ústavu pro 
vzdělávání. Od roku 2009 pracuje v expertní radě projektu Pomáhá-
me školám k úspěchu.

Bohumil Zmrzlík
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Úvod do problematiky

Prvním, obecně platným faktorem pro ná-
ležitou péči o každého nového pedagoga 
v adaptačním období je osobitá atmosfé-
ra a klima každé školy. Nemohu ze svých 
zkušeností posoudit význam tohoto faktoru 
u menších či malých škol, ale na Akademii 
řemesel Praha – střední škole technické jde 
zcela určitě o velmi významný faktor. 

Druhým významným faktorem je naše 
doba, která přináší stále rychlejší rozvoj ma-
teriálů a technologií. Na zvládnutí nových ži-
votních situací je nutné držet krok s dobou 
a celoživotně doplňovat své znalosti o nové 
poznatky, které ovlivňují naše možnosti a po-
zici v moderní společnosti. Můj skromný pří-
spěvek se opírá o mé přesvědčení, že mezi 
nejrychleji se vyvíjející odvětví hospodářství 
patří technické obory. Na takový dynamic-
ký vývoj musí reagovat učitelé teorie i praxe 
podstatně rychleji, než umožňuje Rámcový 
vzdělávací program (dále jen RVP), a aktu-
ální zjištění zahrnují do výuky i nejbližších 
úprav Školních vzdělávacích programů (dále 
jen ŠVP). Tato skutečnost je velmi důležitým 
důvodem pro kvalitní adaptační období nové-
ho pedagoga ve škole.

Třetím argumentem pro nepodceňování 
adaptačního období každého nového peda-
goga ve škole je všude platné ověřování jeho 
osobního potenciálu pro naplňování potřeb 
dané školy. Ať už se jedná o navazování pro-
bírané látky na specifické ŠVP dané školy či 
o pokračování ve výuce od stejného bodu, 
kde končil předcházející pedagog. Velmi 
důležité je pro nového pedagoga vstřebání 
vlastní atmosféry a přístupu ke vzdělávání 
na dané škole, co nejrychlejší zapojení do 
kolektivu a jeho seznámení s vyučovanými 
třídami či skupinami žáků. Dále je důležité 

informování o specifických poruchách učení 
některých žáků. Seznámení se stanovenými 
postupy a vnitřními předpisy školy tak, aby 
se předešlo zbytečným kolizím nováčka ve 
sboru s pravidly fungování ve škole. Každá 
zbytečná chyba by mohla ohrozit jeho dobrý 
vztah k novému prostředí a nakonec by 
mohla způsobit i jeho zcela zbytečný odchod 
ze školy. 

Představení prostředí školy

Akademie řemesel Praha – střední škola 
technická připravuje téměř ve třech desítkách 
studijních programů žáky oborů souvisejících 
s investiční výstavbou. Kromě čistě stavebních 
oborů jde o obory koordinující stavební a stro-
jírenské, elektrotechnické a dřevozpracující 
služby související s investiční výstavbou. Dle 
vstupních předpokladů zájemců o vzdělávání 
jde o obory s výučním listem nebo zakonče-
né maturitní zkouškou. Škola naplňuje celou 
řadu aktivních přístupů ke vzdělávání. Apli-
kuje kvalitní výuku cizích jazyků, proto má 
vytvořeny například vlastní obsahově shod-
né pracovní listy v angličtině a v němčině. 
Dále ověřujeme zavádění vybrané závěreč-
né zkoušky pro možnost získání výučního lis-
tu ve třetím ročníku maturitního oboru MIEZ 
(mechanik instalatérských a elektrotechnic-
kých zařízení). Samozřejmostí je řada dal-
ších aktivit podporujících kvalitní odbornou 
přípravu našich žáků.

Aby škola zvládla co nejlépe skloubení 
takového množství potřebných činností, je 
nutné vybudování složité liniověštábní or-
ganizační struktury, navíc komplikované ne-
dostatečným množstvím nepedagogických 
pracovníků na jednotlivé odbornosti. Nesta-
čí, že je škola dobře vedena dle vyjádření 
většiny kontrolních orgánů, ale dle jiných 

Adaptační období nového pedagoga ve škole
Drahoslav Matonoha



45

musí stále rozšiřovat nezanedbatelné množ-
ství mnohdy velmi pracných dokumentů. 
Administrativa pak omezuje či brání peda-
gogům k dosažení ještě více individuálního 
a pestřejšího způsobu výuky. Je snad vše-
obecně známo, že na kvalitní hodinu či vý-
ukový den je často nutná časově náročnější 
příprava. Koneckonců proto jsou pedagogo-
vé zařazeni do platových tříd odpovídajících 
vedoucím pracovníkům. Zapálený pedagog 
si stejně jako vedoucí pracovník musí hlí-
dat čas na relaxaci a vlastní potřeby či ro-
dinu, jinak by podstatně dříve hrozilo jeho 
vyhoření či zdravotní nebo rodinné problé-
my. Na vlastní přípravu jen stěží může vy-
užít čas pro související činnost, neboť ten 
spotřebuje na spoustu jiných organizačně 
či funkčně nevyhnutelných činností školy. 
Speciálně u pedagogů odborných předmětů 
a odborného výcviku je sledování novinek 
a zajišťování jejich zavedení do výuky stále 
náročnější na čas, neboť neexistují studijní 
materiály „šité školám na míru“. Je třeba 
porovnávat a vyzkoušet různé konkurenč-
ní materiály, odlišné technologie a pracovní 
postupy s různými užitnými charakteristika-
mi konečné produkce. K dosažení podob-
ných cílů vedou často zcela odlišné procesy 
s dílčími specifiky konečného produktu. In-
vestiční stavitelství urazilo neuvěřitelný kus 
cesty, lemovaný spoustou inovativních pří-
stupů i změn v dosahovaných cílech staveb 
a jejich částí (např. konstrukčních, energe-
tických či z pohledu ochrany životního pro-
středí).

Z těchto i dalších specifických hledisek si 
nedovedu představit úspěšné zapojení nové-
ho pedagoga ve škole bez kvalitní práce jeho 
konkrétního uvádějícího učitele. Je možné, 
že vždy nebude dosaženo špičkových vý-
sledků, neboť pracujeme s konkrétními lidmi 
a jejich vlastnostmi a předpoklady. Proto je na 
naší škole důležitější cesta, po které kráčíme 
k vytyčenému cíli, než rychlé dosažení pomy-
slných stupňů, které rychle upadnou v zapo-
mnění. Na základě historických zkušeností 

naší školy nehledáme ani náhlé revoluční 
změny vzdělávacího procesu, protože jejich 
špatné pochopení nebo nevhodný výklad by 
mohl organizaci školy rozladit a přinést více 
škody než užitku. 

Náplň adaptačního období 

Nový pedagog na škole není jen čerstvý 
absolvent pedagogické fakulty či absolvent 
odborné školy magisterského typu, ale kaž
dý, kdo splňuje podmínky pro zastávání 
pozice pedagogického pracovníka, ať již 
učil na jiné škole či je v oblasti vzdělávání 
úplným nováčkem a učit začíná až u nás. 
Z různých důvodů jsme v situaci, že si mu-
síme vážit každého schopného odborníka. 
Proto je adaptační období velmi významné 
i z pohledu uplatnitelných personálních ná-
strojů u nevyhovujících kandidátů. Na druhou 
stranu je nutné maximálně ošetřit nežádou-
cí vliv osobní animozity dvou zaintereso-
vaných osob, kterými jsou nový a uvádějící 
učitel. Na Akademii řemesel Praha – střední 
škole technické odstraňujeme toto riziko 
zapojením více osob do adaptačního období 
nového pedagoga. Do celého procesu jsou 
zapojeni kromě dvou přímých účastníků vždy 
nejméně dva z jejich nadřízených vedoucích 
pracovníků. 

Role uvádějícího učitele spočívá v seznamo-
vání s pracovištěm, spolupracovníky, dalšími 
zaměstnanci školy a se základními organizač-
ními zvyklostmi a vnitřními organizačními nor-
mami. Tento způsob seznamování s chodem 
organizace má své rezervy, přesto zatím ne-
jsme schopni z termínových, časových a per-
sonálních důvodů využívat náročnější a jistě 
i sofistikovanější způsob. Větší důraz klademe 
na dvě zásadní proškolení pedagogů. Jedná 
se o dvoukolové školení bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci a postupné zapojení do 
školení na odhalování a včasné řešení ná-
znaků či počínající šikany. Toto školení je 
trojstupňové a kromě teorie je zaměřeno i na 

Drahoslav Matonoha
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praktické ukázky správného postupu při ře-
šení náznaků a počátečních stadií šikany. 
Zde se jeví jako nejdůležitější přesné defi-
nování prvních signálů a jak s nimi pracovat 
v době, kdy to je ještě řešitelné. Proč to jsou 
právě tyto oblasti je jasné, jde o předcháze-
ní a maximální snahu při prevenci možných 
zdravotních i sociálních následků vyplývají-
cích z takto neřešených zárodků budoucích 
velkých problémů. Po zavedení těchto ško-
lení se ukázalo, že dobré výsledky vyvolaly 
zájem dalších pedagogů o zdokonalování 
se v této oblasti. Proto následovalo zřízení 
školního poradenského pracoviště, do nějž 
je zapojeno šest pedagogů, kteří společně 
řeší několik typů osvědčených preventivních 
opatření s pozitivními výstupy do celkové 
atmosféry ve škole. I zde uplatňuje vedení 
školy prosazování správné cesty nad oka-
mžitými výsledky. Zatím se nám potvrzuje, 
že tento „trenérský“ přístup má dlouhodoběj-
ší efekty. 

Na základě rozhodnutí vedení školy byly 
systémově zařazeny do rozvrhu třídnické 
hodiny, ve kterých pracují společně s tříd-
ním a případně i dalšími pedagogy členové 
školního poradenského pracoviště s celým 
třídním kolektivem. Jeli to nutné, pak vše 
probíhá ve vazbě na individuální předjedná-
ní s vybranými žáky. Už z tohoto stručného 
popisu je jasné, že nejde o jednoduché ře-
šení a jeho velkou náročnost kladenou na 
jednotlivé pedagogy nelze řešit nařizováním, 
ale pouze osobní motivací pedagogů (přitom 
se rozhodně nebavím o finančním ohodnoce-
ní, to má jen okrajový význam). Výběr těchto 
pedagogů trval roky a jsem rád, že se nám 
volba zdařila a neopustilo nás zatím nadšení 
a ani potřebné štěstí.

V odbornosti je pro nového i uvádějícího 
pedagoga nejdůležitější předávání zkuše-
ností s realizací ŠVP, případným vysvětle-
ním odchylek v uplatnění RVP oproti jiným 
školám. Nemalou část tohoto pohledu za-
bírá i vysvětlení a ukázky použití specific-

kých učebnic, pracovních listů, polygonů, 
laboratoří a dalších pro naši školu specific-
kých výukových postupů. V těchto oblastech 
bývá role uvádějícího učitele nenahraditelná 
a přímo na jeho přístupu z velké míry záleží 
i to, zda se bude nový učitel ve škole a v je-
jím kolektivu cítit dobře a zda ve škole setrvá 
i v dalším období. Z dosavadních zkušeností 
a skutečnosti, že mladí zájemci o vzdělává-
ní teenagerů u nás velmi často zůstávají i po 
uplynutí prvního roku a někteří se dokonce 
po odskočení na jinou školu vracejí, mám 
dojem, že jdeme správným směrem. 

Přínos adaptačního období 

Jaké jsou výsledky naší dlouhodobé prá-
ce lze popsat z několika úhlů pohledu. Na 
škole byl dlouhodobě zaměstnán jen jeden 
pedagog, který řešil hloubkově a systémo-
vě problémy některých žáků, ať již osobní-
ho charakteru či rodinného zázemí a vztahů 
k dalším osobám, a ostatní pedagogové se 
tím příliš netrápili. Dnes tuto oblast společně 
s ostatními pedagogy řeší šest do fungová-
ní školního poradenského pracoviště aktivně 
zapojených pedagogů. Tato početní změna 
se neprojevuje jen kvantitativně, ale má velký 
dopad především na kvalitu řešených problé-
mů.

Jen pro představu: díky důslednému 
sledování příchozích žáků na adaptačním 
kurzu dochází k včasnému záchytu žáků 
abuzérů a dealerů drog, což se dlouhodobě 
projevuje v trvale klesajícím počtu takových 
zájemců o studium na naší škole. Po několi-
ka letech systematické práce s takovými žáky 
jsme v tomto prvním pololetí školního roku 
neměli žádný vážný problém s drogami. Sa-
mozřejmě to neznamená, že se nemůže zno-
vu objevit, proto je nutné dodržovat úspěšné 
pracovní postupy i v dalším období. Předsta-
va, že by systematicky tuto problematiku vy-
řešila celá společnost, se mi jeví jako velmi 
nereálná.
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Další vážnou nákazou společenského 
prostředí je šikana a kyberšikana, vyskytu-
jící se i na všech typech škol, a je jen otáz-
kou jejich vedení, zda tento problém řeší 
a jak. Z našich zkušeností vyplývalo, že 
nejvíce problémů bylo nakumulováno u no-
vých pedagogů. Protože učitelé přicházející 
k nám z jiných typů škol či čerstvě po studiu 
a často nemají ani ponětí o tom, jak prvotní 
projevy rozpoznat a hlavně jak pracovat na 
jejich eliminaci.

Na naší škole se podařilo oproti minulé-
mu prvnímu pololetí školního roku dosáh-
nout snížení detekovaných a řešených po-
čátečních případů šikany z dvaadvaceti na 
šest. Došlo i k absolutnímu snížení počtu 
výchovných komisí, kde se řeší méně zá-
važné problémy nepodléhající správnímu 
řádu, z původního počtu až 25 během jed-
noho týdne na počet maximálně 5 případů 
za týden. Prubířským kamenem pro zlepše-
ní celé výchovněvzdělávací situace ve škole 
bylo postupné přesvědčení převážné většiny 
pedagogů o tom, že méně včasné výchovné 
práce přinese efekt v ulehčení a umenšení 
výchovné práce v následujícím období, kde 
se významně projevilo i nadšení začínajících 
pedagogů pro takový přístup. Zároveň se 
podařilo mírně snížit i počet předčasně od-
cházejících žáků ze studia. To se může zdát 
zanedbatelným výsledkem, ale na naši ško-
lu ještě stále nastupuje menší podíl žáků 
bez jakékoli motivace k dalšímu vzdělávání. 
Naši pedagogové začínají každý školní rok 
s nastartováním těchto „vyhořelých“ žáků 
za zvyšující se podpory těch žáků, kteří 
chtějí dosáhnout řemeslného mistrovství 
či získat maximální připravenost pro závě-
rečnou maturitní zkoušku. V tomto trendu 
nám pomáhá celá řada souvisejících aktivit 
jako například zahraniční stáže žáků, účast 
v mezinárodních soutěžích, modulové prvky 
ve vzdělávání, odborný výcvik probíhající 
i na zakázkách či přímo v prostředí firem. 
Podpora a rozšířené vzdělávání realizova-
né na náklady většinou mezinárodně půso-

bících firem. Účast v soutěžích zručnosti, 
na veletrzích řemesel a v celé řadě mezi-
národních grantů, v Krajském akčním plá-
nu i ve vlastním Školním akčním plánu atd. 
Samozřejmě, že je to možné jen díky tvoři-
vému a do značné míry i nadšenému zapo-
jení většiny pedagogů a zaměstnanců školy 
do vymýšlení, realizování i vyhodnocování 
všech těchto aktivit. Je to vykoupeno je-
jich zvýšeným úsilím, nasazením i únavou. 
Odměnou jim často bývá jen podprůměrný 
plat, včetně odměn, uznání jejich vedení, 
ale především vlastní uspokojení z dobře 
vykonané práce. To ostatní se snad také 
zlepší díky veřejnému příslibu politických 
špiček.

Závěr

Samozřejmě, že i na Akademii řemesel Pra-
ha – SŠT dochází k celé řadě pochybení či 
individuálních selhání, ale sebekritika a vy-
hodnocení počátečních příčin těchto chyb 
vede k postupnému zlepšování celého vý-
chovněvzdělávacího procesu i k naplňování 
našeho dlouhodobého záměru a jeho motta: 
„Vzdělávání připomíná Tour de France, kdo 
nešlape, letí z kopce.“ 

Možná tento text působí dojmem, že jsem 
se odklonil od uvedeného tématu, ale není 
tomu tak, jen jsem předestřel většinu aspektů 
činnosti pedagogů na naší škole, se kterými 
musíme postupně seznamovat začínající pe-
dagogy. Z uvedeného rozsahu vyplývá, že 
v závislosti na aktivitě, schopnostech a zku-
šenostech každého nového pedagoga celý 
adaptační proces probíhá první školní rok 
a případně i déle. Ti, kteří nezvládají zapra-
cování v adaptačním období, končí z popudu 
školy. O dobrém vlivu tohoto systému svědčí 
to, že většina z absolventů tohoto adaptační-
ho období zůstává na škole i v dalších letech 
a jsou na škole spokojeni.

Drahoslav Matonoha
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Má bohaté zkušenostmi s řízením školy a s celoživotním vedením 
lidí, kdy usiluje o jejich směřování k týmové spolupráci, vyhledávání 
příležitostí a jejich řešení. Působí jako lektor pro absolventy učeb-
ních oborů – začínající odborníky různých profesí a v současné 
době se věnuje začínajícím pedagogickým pracovníkům. Podporuje 
účast učitelů své školy na stážích jak u českých firem, tak i u zahra-
ničních partnerů školy.
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Můj příběh o tom, jak jsem se stala paní uči-
telkou, začal v červnu roku 2016, po úspěš-
ném dokončení 4. ročníku na vysoké škole. 
Následoval pro mne ale rok nejtěžší. A to byl 
rok, kdy mě čekaly státní závěrečné zkoušky 
a napsání diplomové práce. Měla jsem vel-
ký respekt ze všech zkoušek na vysoké ško-
le a jako poctivá studentka jsem se také na 
všechny důkladně připravovala. Proto jsem 
nechtěla ponechat ani teď nic náhodě a celý 
5. rok studia jsem chtěla věnovat přípravě na 
poslední a nejtěžší zkoušky.

Tento můj důkladně promyšlený plán se 
ale jednoho červnového odpoledne naprosto 
změnil, když zazvonil telefon. Volal pan ře-
ditel místní základní školy. Hned při našem 
telefonním rozhovoru mi nabídl, zdali bych 
chtěla nastoupit po prázdninách do školy na 
plný úvazek jako učitelka ve 3. třídě. Pan ře-
ditel totiž zrovna hledal 3 nové posily do své-
ho učitelského týmu. Nechtěl slyšet odpo-
věď hned, ale potřeboval ji znát co nejdříve. 
Nabídka to byla velmi lákavá, protože mým 
dětským snem bylo učit na místní základní 
škole.

Škola pro mne nebyla neznámá. Sama 
jsem zde prožila krásných 9 let povinné škol-
ní docházky, druhým rokem jsem zde vedla 
florbalový kroužek a odbyla jsem si zde i svo-
ji vysokoškolskou praxi. Nebylo tedy skoro 
o čem přemýšlet, protože se mi plnilo mé přá-
ní. Bohužel, práce na plný úvazek nezapada-
la do mého plánu úspěšně dokončit studium 
v klidu a bez větších nervů a stresů. I přesto 
jsem se odhodlala a řekla si, že taková pří-
ležitost se neodmítá. Proto jsem na schůzce 
s panem ředitelem jeho nabídku přijala.

Pan ředitel byl k mému nedokončenému stu-
diu velmi vstřícný. Dohodli jsme se, že mohu 
kdykoliv odjet do školy, pokud bude potřeba. 

Zároveň i učitelé na vysoké škole chápali, že 
jsem plně vytížená učením, a umožnili výuku 
dle individuálního plánu. Nejobtížnější bylo 
zařídit si, abych nemusela každý týden dojíž-
dět na anglickou praxi, která byla v 5. roční-
ku povinná. Paní profesorka byla ale laskavá 
a dohodly jsme se, že jelikož vyučuji anglič-
tinu ve své nové práci, uzná mi praxi, když 
jí přinesu své přípravy na hodiny a reflexe 
z praxe. V tomto období jsem poznala, jak je 
důležité, že jsou na světě chápaví a vstřícní 
lidé, díky kterým můžete dělat to, co vás baví.

Již v červenci jsem se začínala připravovat 
na svoji novou třídu. Věděla jsem totiž, že mě 
ještě v srpnu čeká státní zkouška z matema-
tiky, a tak jsem nechtěla nechat nic náhodě. 
Neměla jsem kolem sebe žádné kamarádky, 
které by již učily, a od kterých bych se mohla 
v začátcích něčemu přiučit. Inspirací byl pro 
mě proto hlavně internet. Hodně jsem pro-
jížděla stránky z různých zemí a inspirovala 
jsem se prací učitelek hlavně z Ameriky a An-
glie. Třídy v těchto zemích vypadají úplně ji-
nak než v České republice a já jsem se jim 
chtěla alespoň trochu přiblížit. A tak jsem se 
pustila do plánování celoroční hry, které prá-
vě v jiných zemích velmi zpestřovaly výuku 
a výzdobu třídy. Věděla jsem, že se pouštím 
do neznámého, ale připadalo mi to pro děti 
velmi zajímavé.

Pro začátek jsem si vybrala téma Námoř-
níci. Bylo nutné si vše perfektně promyslet, 
aby hra zapadala do výuky, pro děti byla celý 
rok zajímavá a něco nám přinesla. Vytvořila 
jsem mapu pro plavbu lodí, po které se měly 
námořnické posádky žáků přesouvat za zís-
kané zlaťáky, které ode mne dostaly během 
výuky za splněnou práci nebo dobré chování. 
Třídu jsem vyzdobila do námořnického stylu 
a na začátek roku jsem dětem objednala plac-
ky s nápisem – 3. třída VYPLOUVÁME. Celá 

Splněný dětský sen
Irena Hubená

Irena Hubená
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tato hra posloužila k tomu, že děti měly velkou 
motivaci se zájmem plnit zadané úkoly. Také 
nám hra zpestřila hodiny všech předmětů.

Nastal přípravný týden a já s nervozitou 
vstoupila do „staronové“ školy. Měla jsem 
v hlavě nespočet otázek. Ale hlavně jsem cí-
tila strach z toho, jak mě přijmou kolegyně, 
které mi ještě před 10 lety dělaly paní učitel-
ky. Uvítání bylo ale velmi přátelské. 

Velkou výhodou, když jsem do nové práce 
nastoupila, bylo také to, že spolu se mnou 
nastupovaly ještě další dvě učitelky s dlouho-
letou praxí. Ocitla jsem se tedy někde, kde 
zrovna nebyla určená pravidla, a jen na nás 
bylo, jak si je mezi sebou nastavíme. Bylo 
hlavně na nás, jaké klima bude mezi námi 
následující měsíce panovat. A s odstupem 
času mohu říct, že jsme se s tím popasova-
ly všechny velmi dobře. Od samého začátku 
jsme spolu komunikovaly, radily se nad pro-
blémy a dokázaly jsme si povídat také o vě-
cech, které se netýkaly pouze školy. Nové 
kolegyně se ke mně nikdy nechovaly jako 
k mladé nezkušené a nedostudované učitel-
ce, aspoň takový pocit jsem z jejich jednání 
a chování měla.

V přípravném týdnu bylo mým hlavním úko-
lem vyzdobit si třídu, na což jsem se velmi tě-
šila. Poprvé co jsem do ní vstoupila jako paní 
učitelka, se mi vybavily veškeré vzpomínky. 
Pamatuji si na chvíli, kdy jsem zde počítala 
na velikém počítadle, na svůj sešit s diktá-
tem, který visel na nástěnce, protože jsem 
diktát napsala vzorně a bez chyby. Vzpomně-
la jsem si ale také na den, kdy jsem kamará-
dovi podtrhla nohy, on spadl na topení a já 
dostala poznámku. A hned jsem věděla, že 
tohle všechno mě tady čeká, ale z druhé stra-
ny. Byla to krásná představa, že budu dávat 
jedničky s hvězdičkami, ale také se objevil 
strach z možných potíží.

Třída byla velmi prostorná, ale úplně prázd-
ná. Měla veliká okna a poměrně málo úlož-

ného prostoru, protože polovina skříní patřila 
školní družině, která v této třídě odpoledne 
fungovala. Mým úkolem bylo zaplnit prázdné 
nástěnky tak, aby výzdoba na děti působila 
příjemně a byla jim nápomocná při učení. 
Přes prázdniny jsem si přichystala materiál 
k celoroční hře, ale poté, co jsem si vše pově-
sila na zeď, se třída skoro vůbec nezaplnila. 
Proto jsem se ještě pustila do výroby různých 
plakátů na vyjmenovaná slova a násobilku.

Pan ředitel mi na začátku přípravného týdne 
přidělil uvádějící učitelku, která byla na škole 
také nová, ale její praxe na prvním stupni byla 
bohatá. Pomáhaly jsme si navzájem. Ona 
mně se vším, co se týkalo otázek k chodu 
třídy a dokumentů, a já jí zase s tím, kde co 
ve škole najde. Společně jsme spolu vyplnily 
moji první třídní knihu. Vysvětlila mi, jak s ní 
pracovat, kde a jaké kolonky se mají proškrtá-
vat a co vše se do třídní knihy zapisuje. Spo-
lečně jsme průběžně diskutovaly nad každým 
problémem, který nastal, ať už v mojí nebo její 
třídě. Vůbec mi totiž nepřišlo, že by mě brala 
jako nováčka, který přišel po fakultě a nic neu-
mí. Spíše naopak, ráda se inspirovala novými 
věcmi, které jsem si z fakulty přinesla.

Hned první den v přípravném týdnu jsem se 
poprvé setkala se svojí asistentkou. Ve třídě 
totiž byli 2 integrovaní žáci, kteří měli 3. a 4. 
stupeň podpůrných opatření. Obě jsme byly 
ve školství nové, nedostudované a ani jedna 
z nás nevěděla, co tato práce obnáší. První 
den jsme spolu skoro nemluvily, protože jsme 
nevěděly o čem. Mluvily jsme pouze o tom, 
jak se těšíme. Zbytek dne jsme si každá dě-
lala svoji práci (zastávala ještě funkci vycho-
vatelky ve školní družině). Na internetu jsem 
si později přečetla, že já jsem ta, která by 
měla zadávat asistentovi práci, ale už jsem 
nevěděla jakou. Nakonec jsme ale dokázaly 
společnou práci sladit a vycházely jsme spo-
lu naprosto skvěle.

Hned na začátku školního roku jsem si dala 
za cíl, že všechny dokumenty budu vypra-
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covávat ihned a co nejpečlivěji. Bohužel se 
moje plány vždy nesešly s realitou. Najednou 
se na mě těch dokumentů nahrnulo tolik, že 
jsem nevěděla, kde začít. Jedním z hlavních 
úkolů ale bylo vytvořit 2 individuální vzdělá-
vací plány (IVP). Studovala jsem k této tema-
tice hodně odborné literatury a pročítala jsem 
si starší IVP, které vytvořila paní učitelka pře-
de mnou. A s dopomocí kolegyň jsem i já tyto 
dokumenty zvládla vypracovat. IVP jsem poté 
měnila během celého školního roku, v závis-
losti na tom, jak činnosti a metody, které jsem 
do něj zahrnula, fungovaly.

Přípravný týden utekl jako voda a mě če-
kal velmi zásadní okamžik v životě. Dosta-
la jsem svoji první třídu, na kterou, jak se 
říká, se nikdy nezapomene. Bylo 5. září a já 
jsem předstoupila před třídu 17 žáků, kde 
každý měl nějaká očekávání. Většinu tváří 
jsem znala, buď ze vsi, nebo z florbalového 
kroužku. Měla jsem strach z toho, že děti, 
které mi doteď tykaly, budou mít s vykáním 
problémy, ale opak se stal pravdou. Věděly 
hned, že ve škole jsem paní učitelkou. Prv-
ní den jsem dětem představila celoroční hru 
a v jejich očích jsem viděla plamínky úžasu. 
A tento momet mi dodal odvahu do dalších 
týdnů a měsíců.

Paní učitelka, která třídu vedla přede mnou, 
byla velmi přísná. Třída měla řád a děti vel-
mi dobře spolupracovaly. Nesetkala jsem se 
v začátcích s žádným kázeňským problé-
mem, který bych musela řešit. I já jsem na-
stavila pravidla, která žáci dodržovali. Snaži-
la jsem se být jim od začátku přítelkyní, která 
naslouchá. Vždy jsem si s nimi chtěla o pří-
padném problému hlavně promluvit a přijít na 
jiné a lepší řešení.

Hned první týden školy jsem si naplánovala 
schůzku s rodiči. Mým záměrem bylo se jim 
představit, popsat jim, jakým stylem hodlám 
s dětmi pracovat a jak by měla vypadat naše 
spolupráce. Schůzka byla velmi příjemná, 
i když jsem z ní měla veliké obavy. S většinou 

rodičů jsem se znala ze vsi a tykali jsme si. 
O to víc jsem si dala záležet, abych vystupo-
vala seriózně a oni měli z mého vystupování 
dobrý pocit. Na schůzce jsme si povídali také 
o tom, jak bude vypadat školní rok, jaké me-
tody práce budu využívat. Že do svých hodin 
budu zapojovat práci s různými didaktickými 
kartičkami a s názornými pomůckami a že se 
někdy budeme učit venku.

Moje první třída byla plná báječných dětí. 
Dělaly mi radost jak při vyučování, tak i mimo 
školu na různých akcích, kam jsme společně 
jezdili. S chutí jsem pro ně připravovala spous-
tu projektových dnů. Jednou si přinesly do ško-
ly svá domácí zvířátka, podruhé jsme šli na 
houby, které jsme následně usušili a prodávali 
na vánočním jarmarku ve škole. Tyto akce byly 
příjemné jak pro děti, tak pro mě i jejich rodiče.

Se třídou jsme se zapojovali do různých 
projektů. Nikdy například nezapomenu na 
to, jak jsme společně podporovali holčičky 
a chlapečka s rakovinou. Chlapečkovi jsme 
do Ameriky posílali pohledy s tučňáky, které 
měl rád, a holčičce jsme se složili na knihu 
s elektronickou tužkou, abychom jí zpříjemnili 
chvíle, které musela trávit v nemocnici. Děti 
byly velice empatické a z těchto projektů si 
odnesly do svého života hlavně to, že si mají 
vážit svého zdraví. 

Někteří začínající učitelé, včetně mě, má 
strach jaké to bude, až bude učit „dooprav-
dy“. Na vysoké škole je začínající učitel sle-
dován při praxích vysokoškolským učitelem 
a stane se, že se mu z nervozity hodina ne-
povede tak, jak si představoval. Ve vlastní tří-
dě je ale všechno jiné. Žáci jsou na nás zvyk-
lí, my jsme v prostředí, které nám je známé. 
I já jsem byla na všech praxích neuvolněná 
a učení jsem si neužívala. Vše se změnilo, 
když jsem dostala svoji vlastní třídu.

První školní rok byl pro mne velmi náročný. 
Na škole jsem totiž působila také na 2. stup-
ni, kde jsem učila tělesnou výchovu. Hodiny 

Irena Hubená
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se staršími dívkami mě velmi unavovaly. Ne-
ustálé přemlouvání k tomu, aby šly při tělo-
cviku něco dělat, a dohady o tom, že nemo-
hou cvičit, byly nekonečné. Snažila jsem se, 
aby hodiny byly vždy něčím jiné, abychom si 
vyzkoušely různé druhy sportů. Bohužel to 
zabíralo pouze u menšiny. Hned po několi-
ka hodinách tělesné výchovy jsem děkovala 
sama sobě, že jsem si pro vlastní studium vy-
brala obor prvního stupně. 

Mým hlavním cílem ve škole bylo, abych 
dělala svoji práci, jak nejlépe dokážu. I když 
mi nebylo každý den do smíchu a měla jsem 
spoustu starostí s dokončením studia, snaži-
la jsem se být dětem tou nejlepší učitelkou. 
A protože mi rodiče dětí říkali, že se jejich děti 
do školy těší, že ráno vstávají s úsměvem 
a rády se učí, věřím, že se mi to snad i poda-
řilo. Příjemné klima ve třídě a spokojené děti, 
to pro mě byla ta nejlepší odměna.

Mgr. Irena Hubená
Základní škola a mateřská škola Besednice, Školní 228
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Při přijetí a začleňování nových kolegů do 
života školy a mezi stávající učitele je velmi 
důležitá role uvádějícího učitele. Pojďme se 
společně zamyslet nad tím, kdo je uvádějící 
učitel a co vše je ukryto za fungující spolu-
prací uvádějícího a začínajícího učitele (ZU) 
ve škole.

Ředitel školy nebo jeho zástupce by při vý-
běru uvádějícího učitele měl myslet na ně-
kolik důležitých momentů a vlastností, kte-
ré by uvádějícímu učiteli rozhodně neměly 
chybět. Uvádějící učitel má být spolehlivý, 
zodpovědný a loajální vůči škole i zaměst-
navateli. Důležité také je, aby byl profesně 
a odborně zdatný, byl proaktivní a zapojený 
do života školy, pomáhal spoluvytvářet kli-
ma školy a školu prezentoval, reprezentoval 
a propagoval. Uvádějící učitel by měl být 
uznávaný a přijímaný pedagogickým sbo-
rem, měl by být za všech okolností podpo-
rující a vstřícný. 

Další nepostradatelné dovednosti uvádějí-
cího učitele jsou efektivní komunikace, pou-
žívání popisné zpětné vazby, vedení rozví-
jejícího rozhovoru. Měl by také umět v plné 
šíři využívat mentorských a koučovacích 
principů. Uvádějící učitel by měl být dob-
rým pozorovatelem a návštěvy v hodinách 
a následné rozhovory využívat k rozvoji po-
tenciálu začínajícího učitele, nikoli ke kritice 
a hodnocení.

Kde však ředitel takového učitele ve své 
škole vezme? Žádný učený z nebe nespa-
dl, proto by ředitel školy měl myslet na to, 
že také uvádějící učitel potřebuje podporu 
a měl by mu ji umět zajistit. Dopřát mu na-
příklad supervizora či mentora a podpořit 
jej v dalším profesním růstu a vzdělávání. 

Ředitel by dále neměl zapomenout vytvořit 
v průběhu školního roku časový prostor – 
např. snížit úvazek nebo zajistit suplování, 
aby mohl jít uvádějící učitel na návštěvu – 
hospitaci k začínajícímu učiteli a následně, 
aby se mohl uskutečnit rozbor hodiny a eva-
luace.

Po „jmenování“ uvádějícího učitele však 
práce teprve začíná. Uvádějící učitel si musí 
připravit plán podpory začínajícího učitele, 
jehož součástí je ale také vlastní plán dal-
šího vzdělávání, které vnímá jako potřebné 
pro svůj profesní růst v oblasti podpory ZU 
(např. mentorink, trénink v popisné zpětné 
vazbě…), sestavení plánu adaptace ZU – se-
stavení obsahu a harmonogramu (napláno-
vaní setkání, návštěv v hodinách, setkání, 
sdílení, konzultace….).

Jak tedy lze jednoduše popsat konkrétní 
podporu, kterou uvádějící učitel poskytuje 
začínajícímu kolegovi? Pro lepší představu 
ji můžeme rozdělit například na technické 
a provozní záležitosti (seznámení s provo-
zem a prostory školy, s dokumentací školy 
– zorientování se v ŠVP, seznámení s ad-
ministrativou a s čím za kým a kam, nepsa-
nými pravidly a s knowhow školy, tradicemi 
školy) a záležitosti pedagogické a odbor-
né (podpora při vedení profesního portfo-
lia – podporuje profesní rozvoj ZU, pomá-
há plánovat výuku, je oporou při prvních 
kontaktech s rodiči, účastní se vzájemných 
náslechů a návštěv v hodinách, vede roz-
bor a rozvíjející rozhovor, který podporuje 
profesní potenciál začínajícího učitele). Ne-
opomenutelná je rozhodně i podpora psy-
chická, tedy to, že se má začínající učitel na 
koho obrátit, že má ve škole svoji spřízně-
nou „duši“.

Uvádějící učitel jako důležitá součást podpory začínajícího 
učitele
Jitka Kopáčová

Jitka Kopáčová
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Příklad z naší základní školy

Vzhledem k nárůstu počtu tříd, dětí a něko-
lika rodičovským dovoleným přijímáme více 
nových kolegů (12) na různé pozice (učitele, 
vychovatele i asistenty). Každý z nových 
kolegů má svého uvádějícího učitele, 
vychovatele či asistenta, který začínajícímu 
pomáhá, podporuje ho v jeho pracovní pozici 
a vede ho i metodicky. Je mu blízký oborově 
či ročníkově. Zároveň mají k dispozici pomoc 
kolegyně – mentorky, která pracuje společně 
s celou skupinou začínajících kolegů i s kaž-
dým individuálně. Mentorka provedla všechny 
začínající školním vzdělávacím programem, 
plánem pedagogického rozvoje školy, tradič-
ními akcemi školy a filozofií školy. Se sku-
pinou začínajících kolegů se pravidelně se-
tkává – řeší nejen věci týkající se aktuálního 
začlenění kolegů, ale má připravené i vzdělá-
vací aktivity – dílničky a semináře, ve kterých 
nové kolegy seznamuje s tématy, která ve 
sborovně „letí“, a vzděláváním, jímž většina 
sborovny prošla. Zkrátka, aby byli začínají-
cí učitelé „in“. Mentorka má takto připravené 
například seznámení s typologií osobnosti, 
Čtením a psaním ke kritickému myšlení, 
čtenářstvím, pisatelstvím, třídním manage-
mentem… Cílem těchto setkání je seznáme-
ní kolegů se základními pojmy a principy jed-

notlivých oblastí, která ve sborovně „jedou“, 
a namotivovat kolegy k dalšímu vzdělávaní. 

Zavedení pozice společného uvádějícího 
učitele – mentora a společné setkávání začí-
najících učitelů, vychovatelů a asistentů peda-
goga se nám osvědčilo. Kolegové si setkávání 
mezi sebou chválí – řeší obdobné problémy, 
mají podobné dotazy. Líbí se jim, že se po-
stupně seznamují i s tématy, pojmy, oblastmi, 
které jsou pro déle působící kolegy běžné.

Přestože jsou v naší škole nástupy začí-
najících učitelů časté, tento systém podpory 
jejich adaptaci velmi zjednodušuje. Máme 
zatím pozitivní ohlasy od samotných začí-
najících učitelů, kteří si chválí, že jemu blíz-
ký „oborář“ či „ročníkový“ uvádějící se mu 
opravdu věnuje, ale chválí si i společná se-
tkávání začínajících s mentorem, která jim 
zase umožňují vhled, přehled a pomoc při 
zapojování se a pochopení celého systému 
naší školy. Uvádějící učitelé jsou spokojeni, 
že se mohou se začínajícím učitelem věnovat 
samotné výuce, metodám a obsahu. Mentor-
ka se skupinou začínajících učitelů zase ráda 
pracuje na svém dílu podpory, dokáže ocenit 
jejich pokroky v zapojení do systému školy 
a navíc i ji samotnou tato spolupráce oboha-
cuje a naplňuje.

Mgr. Bc. Jitka Kopáčová
Základní škola Kunratice, Předškolní 420/5, Praha 4 – Kunratice
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S ktorými rolami môžeme spájať profe-
siu učiteľa v 21.storočí? V štúdii UNESCA 
„Učenie je skryté bohatstvo“ je role učite-
ľa venovaná 7. kapitola s názvom Učitelia 
a nové perspektívy. „Význam úlohy učiteľa 
snáď ešte nikdy nebol tak vyzdvihovaný ako 
dnes. Učitelia zohrávajú kľúčovú rolu pri roz-
víjaní postojov k učeniu, prebúdzajú zveda-
vosť, podnecujú samostatnosť, podporujú 
intelektuálne úsilie a podieľajú sa na formo-
vaní charakteru a myslení novej generácie.“ 
(Učenie je skryté bohatstvo, 1997). Otázky 
podpory profesijného rozvoja učiteľov po 
ukončení prípravného vzdelávania počas 
nasledujúcej celoživotnej profesijnej dráhy 
sú v centre pozornosti učiteľskej andrago-
giky, ktorá hľadá efektívne nástroje pod-
pory vzdelávania a poradenstva pre začí-
najúcich učiteľov (Pavlov, 2018). Adaptácia 
je všeobecne vnímaná ako forma podpory 
programu pre nových účastníkov na výkon 
povolania. Podpora začínajúcich učiteľov 
v Európe je na rôznej úrovni. Adaptačné 
vzdelávanie je v priamej súvislosti s prega-
duálnou prípravou. Ak je nový učiteľ vhod-
ne podporovaný počas adaptačnej fázy, je 
väčšia nádej, že bude úspešný vo výkone 
učiteľskej praxe (Breaux, Wong, 2003).

Oficiálna definícia sa líši, rovnako ako for-
my, ktorými sa uskutočňuje adaptácia a spô-
soby, ako je organizovaná. V niektorých 
krajinách je adaptácia zameraná na nových 
učiteľov, ktorí absolvovali prvotné vzdeláva-
nie učiteľov, dosiahli príslušnú kvalifikáciu 
(titul) a získali príslušné povolenie alebo 
oprávnenie na výučbu. V iných krajinách je 
adaptácia zameraná na učiteľov, ktorí majú 
požadované kvalifikácie, ale zatiaľ im chýba 
licencia na výučbu, v týchto prípadoch sú po-
važovaní za „záujemcov“ alebo „učiteľov na 
skúšku“, alebo „praktikantov“ a adaptačná 
fáza môže končiť formálnym posúdením ich 

učiteľských zručností a rozhodnutím o ich 
vstupe do učiteľskej profesie. Prípadne je 
adaptácia zameraná na učiteľov, ktorí ešte 
nie sú kvalifikovaní a nemajú licenciu na vý-
učbu, v takom prípade členenie na prvotné 
vzdelávanie učiteľov a adaptačný proces sa 
stáva nejasným. Napokon ako sa ukazuje 
vo väčšine európskych krajín absentuje ce-
loštátny systém adaptácie ako taký.

Dôležitou súčasťou pomoci začínajúcim 
učiteľom sú návštevy na ich vyučovacích 
hodinách zo strany vedenia školy a uvádza-
júceho učiteľa, ale aj náčuvy začínajúceho 
učiteľa u skúsených pedagógov. Hospitácie 
môžu byť zamerané na prehliadku celého 
spôsobu práce na hodine alebo cielené len 
k určitej téme, časti hodiny alebo činnosti. 
Vzhľadom na to, že uvádzanie začínajúceho 
učiteľa je systematické a dlhodobé, je potreb-
né zostaviť hospitačný plán uvádzajúceho 
učiteľa a ten podľa potrieb dopĺňať. Začínajú-
ci učiteľ by mal hospitovať nielen v triedach, 
kde výučba prebieha bezproblémovo, ale aj 
v triedach, kde sú výchovné problémy. Práve 
v takýchto by mal sledovať, ako pri udržaní 
disciplíny postupujú skúsení učitelia, mal by 
sledovať metódy a formy práce s menej ta-
lentovanými žiakmi a osvojiť si postupy pri 
práci s problémovými žiakmi.

Obsah pojmu hospitácia sa v priebehu ro-
kov menil od vecných definícií až do prísne 
vedeckých definícií uplatňovaných v súčas-
nej pedagogickej teórii a praxi. V Slovníku 
cudzích slov R. Buchtelová (1997, s. 361) 
uvádza: „hospitácia je 1. návšteva vyučo-
vacej hodiny (riaditeľom, inšpektorom alebo 
iným učiteľom) s cieľom poznať úroveň vý-
chovnovzdelávacej práce a vymieňať si pe-
dagogické skúsenosti 2. prítomnosť adeptov 
učiteľstva na vyučovaní (najmä u pridelené-
ho učiteľa).“ 

Hospitácia ako pomoc začínajúcemu učiteľovi
Eva Vincejová

Eva Vincejová
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Z hľadiska teórie riadenia výchovy a vzde-
lávania pokladá M. Cirbes (1979, s. 99) hos-
pitáciu „za jednu z hlavných foriem kontroly 
učebného procesu, v rámci ktorej sa adekvát-
nymi metódami skúmajú, preverujú a hodnotia 
rozličné javy a stránky tohto procesu a odstra-
ňujú sa zistené nedostatky alebo získavajú 
skúsenosti, z ktorých sa mnohé môžu zovše-
obecniť a využiť v pedagogickej praxi.“

S. Rys (1975, s. 10) na základe mnohých 
definícií hospitácie uvádza, že „hospitáciu 
budeme chápať ako formu získavania in-
formácií o práci, o jej metódach, organizácii 
a pracovných výsledkoch u jednotlivých uči-
teľov z hľadiska získavania skúseností hospi-
tujúceho alebo z hľadiska potrieb pedagogic-
kého riadenia školskej výchovnovzdelávacej 
práce.“ 

Hospitácia je po metodologickej stránke 
formou priameho pozorovania pedagogic-
kého procesu a tým i nenahraditeľným ná-
strojom jeho riadenia. Charakteristické pre 
takéto pozorovanie je zameranosť na určitý 
cieľ, pričom nejde iba o pozorovanie za úče-
lom popisu danej situácie, ale predovšetkým 
o pochopenie a vysvetlenie podstaty pozoro-
vaných javov. Aby pozorovanie zodpovedalo 
týmto podmienkam, musí byť vzorka pozoro-
vania dostatočne reprezentatívna a typická. 
Pozorovanie má byť zamerané na dostatoč-
ný počet prípadov, má trvať dostatočne dlho, 
aby sa mohli odhaliť aj skryté javy. Pozoro-
vateľ má presne a pravdivo zaznamenávať 
pozorovanie o javoch, eliminovať vnášanie 
subjektívnych dojmov, pocitov a úsudkov do 
vlastného pozorovania. Efektívna hospitá-
cia plánovite sleduje výchovnovzdelávací 
proces, jeho výsledky, odhaľuje príčiny ne-
úspechov, je koncepčná a tvorivá. Jej hlav-
ným cieľom je získavať objektívne informácie 
o stave a úrovni výchovnovzdelávacej práce 
pedagógov školy. 

S. Rys (1975, s. 47) rozlišuje druhy, formy 
a stupne hospitácií. Druhy hospitácie dife-

rencuje podľa obsahového zamerania na 
monotematické hospitácie, zamerané na 
jednotlivé javy pedagogického procesu a na 
komplexné, pomocou ktorých sa získa uce-
lenejší, plastickejší obraz vyučovacieho pro-
cesu. Podľa časovej orientácie rozlišuje hos-
pitácie jednotlivé, ktoré podávajú čiastkové 
izolované informácie a systematické s pres-
ným časovým a obsahovým programom. 
Formy hospitácií rozlišuje podľa ich organi-
zácie a účasti hospitujúcich na individuálne 
a kolektívne.

Stupne hospitácií určuje podľa S. Rysa 
ich funkcia, účel a poslanie. Prvým stupňom 
sú hospitácie orientačné, druhým analytic-
ké a najvyšším stupňom hospitácií je hĺb-
kový prieskum, ktorým sa vo vymedzenom 
čase z mnohých hľadísk, do značnej šírky 
a hĺbky získavajú čo najpresnejšie informá-
cie o práci a výsledkoch úsilia učiteľov celej 
školy. Každá hospitačná činnosť musí za-
chovávať jednotlivé etapy.

Príprava na hospitačnú činnosť pozostáva 
zo zostavenia projektu hospitačnej činnos-
ti. Pri jeho stanovení je potrebné vychádzať 
z predchádzajúcej analýzy stavu vyučovania 
v konkrétnom predmete, z požiadaviek na 
výuku konkrétneho predmetu, ktoré sú dané 
učebnými osnovami, učebnými plánmi, zo 
stanovenia cieľov a úloh hospitácie, z výberu 
učiteľov, u ktorých sa plánuje vykonať hospi-
tácia a napokon z určenia metodiky pozoro-
vania a spôsobu využitia získaných poznat-
kov.

Realizácia hospitačnej činnosti má spĺňať 
jednotlivé etapy a to: príprava na hospitáciu, 
predhospitačný rozhovor, hospitačné pozoro-
vanie a pohospitačný rozhovor.

Príprava na hospitáciu a predhospitač-
ný rozhovor býva často podceňovaná a vy-
nechávaná. Pritom ak hospitujúci nepozná 
vopred cieľ a predmet pozorovania a nie je 
dostatočne motivovaný, stráca o pozorova-
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nie záujem, neuvedomuje si dostatočne jeho 
význam a nespája pozorované s teóriou tak, 
ako keby bol na pozorovanie vopred pripra-
vený. Hospitujúci by si mal nájsť čas aj na 
predhospitačný rozhovor. Pri tomto rozhovo-
re s vyučujúcim by sa mal uistiť, že hospitá-
cia je učiteľom prijímaná pozitívne, vyučujúci 
pochopil, že z hospitácie bude všeobecný 
prospech, vystihnúť, akú spätnú väzbu by 
chceli učitelia dostať vzhľadom k ich oso-
bitným a jedinečným prístupom k učebným 
situáciám. Je nevyhnutné, aby učitelia boli 
do ďalšej činnosti povzbudení a aby mohli 
otvorene prejaviť a prezentovať svoje priania 
a potreby.

Podľa J. Bajtoša (1996, s. 37) „fáza bez-
prostredného pozorovania vyučovacieho pro-
cesu je fázou technicky najobťažnejšou.“ 

„Vyučovacia hodina je podľa S. Rysa (1975, 
s.15) základným miestom pre uskutočňova-
nie hospitácií,“ pretože tu sa uskutočňuje 
najväčšia časť pedagogickej činnosti. Na vy-
učovacej hodine sú tiež najpriaznivejšie pod-
mienky pre pozorovanie konkrétnej činnosti 
učiteľa, žiakov, ich vzájomnej spolupráce, 
podmienok a výsledkov tejto spolupráce. Ak 
v pozorovaní vyučovacieho procesu máme 
získať objektívne, pravdivé a neskreslené 
informácie pre ďalšie riadenie pedagogickej 
práce učiteľa, musíme čo najviac obmedziť 
subjektivitu pozorovateľa. To sa nám podarí 
len vtedy, ak si podrobne osvojíme zásady 
a metodologické poznatky o pozorovaní pe-
dagogických javov. Prítomnosť riadiaceho 
zamestnanca v triede je potrebné hodnover-
ne a prijateľným spôsobom vysvetliť aj žia-
kom v triede. Ak vyučujúci začne vyučovací 
proces, hospitujúci by sa mal správať ticho 
a nerušiť priebeh vyučovania. Ide o to, aby 
sledoval bežnú pracovnú atmosféru v triede, 
prácu učiteľa a žiakov za ničím nerušených 
podmienok. Hospitujúci by sa mal vyvarovať 
momentom subjektivity a ďalším chybám 
ako haló efekt, predsudky, tradície, aktuálny 
psychický stav.

Priebeh vyučovacej hodiny je potrebné 
zaznamenať do hospitačných záznamov. 
Ak sa pozoruje vyučovacia hodina ako pro-
ces, zameriava hospitujúci svoju pozornosť 
na obsah, formy, metódy a podmienky toh-
to procesu a na to, ako učiteľ túto činnosť 
organizuje. Pri hospitácii je nevyhnutné ve-
novať pozornosť aj učivu. Učivo je jedným 
z činiteľov vyučovacieho procesu, jednou zo 
zložiek pedagogickej analýzy. Pri hospitácii 
so zameraním sa na učivo pôjde predovšet-
kým o určenie znakov a vlastností vyučova-
cieho procesu a rozoznanie vzťahov medzi 
učiteľom a žiakom. Na to, aby sa učivo sta-
lo vnútorným majetkom žiaka je nevyhnutná 
spolupráca medzi učiteľom a žiakom. Dôle-
žitým objektom pozorovania sú metódy prá-
ce učiteľa, v akom vzájomnom pomere bola 
aktivita učiteľa a žiakov. Nápadným a ľahko 
pozorovateľným javom je organizácia vyu-
čovacieho procesu. Prejavuje sa v čase, ako 
členenie organizačné (fázy a etapy vyučova-
cej hodiny) a v priestore, usporiadanie po-
môcok, žiackeho kolektívu. Po organizačnej 
stránke je tiež nevyhnutné si všímať aj to, ako 
má učiteľ v zornom poli všetkých žiakov, ako 
organizuje prácu so žiakmi so špeciálnymi 
vzdelávacími potrebami, či dokáže zamest-
nať všetkých žiakov, ako dokáže uplatňovať 
poznatky pedagogiky o individuálnom prístu-
pe k žiakom, o diferencovanom vyučovaní, 
o skupinovom vyučovaní a pod. Pri hospitácii 
je potrebné sledovať pracovné podmienky, 
z nich najdôležitejšie sú spoločenské, hygie-
nické a materiálne.

Pohospitačný rozhovor by mal byť pro-
striedkom na doplnenie informácií a údajov, 
ktoré sa hospitujúcemu nepodarilo získať pri 
vlastnej hospitácii. V tomto zmysle je pohos-
pitačný rozhovor dokončením zhromažďo-
vania potrebných informácií. Po ňom môže 
nasledovať konečné spracovanie získaných 
informácií, ich vyhodnotenie a vyvodenie 
záveru. Vedenie pohospitačného rozhovo-
ru však nemôže byť ponechané na náhodu, 
prípadne na okamžitú inšpiráciu, ale musí 

Eva Vincejová
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spĺňať určité pravidlá, ktoré sú v praxi ove-
rené a teoreticky spracované.

Cieľom a zmyslom pohospitačného rozho-
voru nie je poukazovanie chýb v práci učiteľa, 
ale podpora jeho osobnostného rastu a roz-
voja pedagogického majstrovstva. Pohos-
pitačný rozhovor môže byť spontánny t.j. 
taký, ktorý prebieha spontánne a neviaza-
ne, alebo systematický, ktorý sa riadi pod-
ľa vopred pripravených otázok. Vydarený 
pohospitačný rozhovor musí prebiehať obi-
dvoma smermi.

 Hospitujúci získava pre seba informácie 
a z pozorovaných situácií sa môže poučiť. 
Vedenie školy využíva takto získané informá-
cie na ďalšie určovanie spôsobu vykonáva-
nia hospitačnej činnosti.

Prvá hospitácia riaditeľa školy alebo jeho 
zástupcu u nového vyučujúceho by mala byť 
pri normálnom priebehu asi po mesiaci práce. 
V tejto dobe je možné sledovať, aké pracov-
né návyky učiteľ získava a presadzuje, ako 
motivuje žiakov, ako pôsobí na triedu. Vhod-
né je vyučujúcemu vopred oznámiť zámer 
hospitácie a dohovoriť s ním, do ktorej triedy 
a na ktorý predmet by pozval hospitujúceho 
vzhľadom na to, že ide o prvú hospitáciu. Táto 
by mala byť motivačná, vyvodené závery by 
mali posilniť vzťah k výučbe a upevniť pozi-
tívne postupy na hodine. Zistené nedostatky 
citlivo konštatovať, ale súčasne navrhnúť po-
stupy, ktoré by mali smerovať k  ich odstráne-
niu. Súčasťou záveru hospitácie by mala byť 
dohoda o následnej hospitácií. V opatreniach 
by mali byť spomenuté odporúčané náčuvy, 
literatúra, ktorú by bolo potrebné naštudovať, 
a podobne. 

Súčasťou pohospitačného rozhovoru by 
mali byť aj otázky: 

 „Ako sa vám učí v našej škole? S čím máte 
najväčšie problémy? V ktorých triedach sa 
vám učí dobre, v ktorých horšie? S čím by 

sme vám mohli pomôcť? Máte nejaké osob-
né problémy?“ 

Začínajúci učiteľ by mal mať pocit, že riadi-
teľovi školy na ňom záleží a že si jeho prácu 
váži. Hospitačnú činnosť je vhodne prekon-
zultovať s uvádzajúcim učiteľom a tiež spo-
lu s nim urobiť hospitáciu, kde rozbor hodiny 
urobí uvádzajúci učiteľ s hodnotením dosiah-
nutia cieľov a uložením patričných opatrení. 
Tým sa riaditeľ školy presvedčí o správnych 
postupoch uvádzajúceho učiteľa.

Veľmi dôležité sú vzájomné hospitácie začí-
najúceho a uvádzajúceho učiteľa. Uvádzajúci 
učiteľ priamym pozorovaním posúdi úroveň 
pedagogickej práce začínajúceho učiteľa, 
odhalí zdroje prípadných nedostatkov i ne-
úspechov, ktoré pohospitačnými rozhovormi 
a ďalšou spoluprácou odstráni a tým zvýši 
kvalitu práce začínajúceho učiteľa. 

Začínajúci učiteľ sleduje a analyzuje pozo-
rované vyučovacie hodiny, ktoré skúsenej-
ší učiteľ predvádza. Tým sa prehlbuje jeho 
vedomie vzťahu medzi pracovnými pod-
mienkami, jeho pedagogickými vedomosťa-
mi a zručnosťami a realizáciou konkrétnej 
pedagogickej činnosti. Premyslený systém 
hospitácií prehlbuje diagnostické zručnos-
ti začínajúceho učiteľa a vedie ho cez ana-
lýzu práce iných k sebakritike a k vzťahu 
k vlastnej práci. Hospitáciami u iných členov 
pedagogického kolektívu poznáva prácu os-
tatných pedagógov, iné metódy a formy prá-
ce a tiež žiacke kolektívy, čím sa mu uľahčí 
a urýchli proces adaptácie.

Hospitácia ako istá forma návštevy hos-
pitujúceho na vyučovacej hodine zo strany 
mnohých učiteľov nie je vítanou formou pe-
dagogickej pomoci. Považujú ju za vyrušo-
vanie bežnej vyučovacej činnosti. Hospitá-
cie sú učiteľmi pozitívne prijímané len vtedy, 
ak hospitujúci vníma a pozoruje vyučovací 
proces v podstatných aspektoch, ak spätná 
väzba je konkrétna a zameraná na odbor-
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nú pomoc. Niektorí učitelia priamo návštevu 
nadriadeného vyžadujú, chcú mať istotu, že 
svoju prácu robia dobre, a sú ochotní prijať 
i kritické pripomienky – chcú pracovať lep-
šie. Ak majú hospitácie v procese uvádzania 
úspešne plniť svoje poslanie, musia byť me-
todicky dobre naplánované, prepracované 
a vedené, musia sa účelne a cieľavedome 
využívať. Každá hospitácia má svoj zmysel 
vtedy, keď má konkrétny cieľ. Ak ciele tvoria 
určitý systém, potom sa hospitácie stávajú 

dôležitým výchovným a vzdelávacím pro-
striedkom.

Do škôl prichádzajú väčšinou tí mladí ľudia, 
ktorí povolanie učiteľa vnímajú ako posla-
nie. Snažme sa preto, aby začínajúci učitelia 
omladzovali častokrát staršie pedagogické 
kolektívy, do škôl priniesli niečo nové, súčas-
né a moderné, dokázali deti zaujať, odovzdať 
im vedomosti a zručnosti, získať si ich dôveru 
a úspešne riešiť všetky problémy.
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